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D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1, 1998 (1-12)

FLUTUACAO NO MODO DE PONTUAR E
ESTILOS DE PONTUACAO

(Punctuation Variations and Punctuation Patterns)

luta Lerche Vieira ROCHA (Universidade Federal do Ceara)

ABSTRACT: In this descriptive paper I analyse some causes for
fluctuation in the form of punctuating, as well as discuss punctuation
styles and trends with relation to: historical aspects, concept of
mastering reading skills, preference for speech rhythm or writing
syntactical organization and type of text. The considerations that have
been made here are useful for the teaching of written language,

specifically for text compositions.

RESUMO: Neste artigo, de cunho descritivo, analiso algumas causas da
flutuacao no modo de pontuar, discutindo estilos e tendencias de
pontuacdo em relardo a: aspectos historicos, concepcao de leitura
dominante, preferencia pelo ritmo da fala ou pela organizacao sintatica
da escrita e genero do texto. As consideragdes feitas sao titeis para o
ensino da lingua escrita, em especial para a redacao de textos.

Key Words: Punctuation; Writing; Punctuation Styles; Punctuation
Sign.

Palavras-Chave: Pontuacdo; Escrita; Estilos de Pontuacao; Signo de

Pontuacao.

0. Uma explicacao histerica

A ausencia de normatividade que envoive a pontuacao, provocardo
enorme flutuacao no use de alguns sinais, nao decorre apenas de sua
ambigiiidade natural (ser urn sistema plantado na confluencia da fala e
da escrita). Razoes historicas tambem exPlicam essa flutuacffo. Primeiro,

o fato de durante seculos a pontuacdo ter lido um mecanismo optativo e
adicional ao texto para facilitar sua leitura, de dominio de uns poucos
(leitores e escribas). Segundo, na Idade Media geralmente nao era o
autor quem escrevia o texto. A natureza morosa e mais artesanal da
escrita dessa epoca possibilitava infuneras versoes de urn texto. As
tarefas de escrita (composicao, copia e edicao) eram divididas entre o
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2 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1

autor, o escriba/copista e o editor, que podiam adotar sistematicas de
pontuacao diferentes, conforme a orientagao do scriptorium onde o
manuscrito era produzido. Todos estes fatores eram fonte de
divergencias.

Alem disso, ate o seculo XIX, as caracteristicas de pontuacao,
ortografia e tipografia do texto flutuavam muito, sendo consideradas
variantes acidentais - uma das muitas versoes proviserias que precediam
as versoes substantivas, ate a versao fmal da obra (Castro, 1990:15).
Significa dizer que a pontuacao em geral era definida depois do texto
pronto, nem sempre coincidindo com as reais intencoes do autor, alem do
texto ser passive! de alteracties no longo trajeto que percorria ate atingir
sua edicao final.

Mattos e Silva (1992:2) mostra-nos ainda outro aspecto da questao,
advertindo-nos para a dificuldade adicional que o lingiiista estudioso de
hoje experimenta ao procurar se acercar de textos antigos. Dificilmente
ele tern acesso a pontua0o original de textos medievais, tendo que passar
pela intermediacao do filologo-editor, interpretando a pontuacto original
desses textos (a no ser que se conte com os proprios manuseritos
medievais ou com edicoes diplomatdcas "conservadoras absolutas").

1. Uma questao de estilo

A maneira de pontuar muda nao so de tuna epoca para outra, mas
entre autores de uma mesma epoca. E ate os povos parecem ter diferentes
estilos de pontuar. A proposito, Catach (1980:4) refere que os russos e os
alema'es, por exemplo, tem tuna pontuacao bem mais estavel que a dos
franceses, cuja lingua esti sempre sofrendo alteracoes.

Os estilos de pontuacao tambem estao intimamente relacionados
com o tipo de leitura dominante em cada epoca - leitura oral ou leitura
silenciosa (visual). Antigamente a pontuacao estava muito mais mesa a
prosodia que a gramatica. E isso porque os textos eram para ser lidos em
voz alta. Durante a maior parte do seculo XIX era mods usar unidades de
pontuacao muito identificadas corn as unidades de entonacao da Pala
(Chafe, 1987b:5). Na escrita desta epoca a muito freqfiente o use de tuna
pontuacao que viola as normas gramaticais, especialmente separando
sujeito e predicado. No entarito, se "ouvirmos" essas passagens com as
intencoes prosodicas do autor, perceberemos que a pontuacao
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ROCHA 3

perfeitamente plausivel. A mesma coisa vem acontecendo nos textos
publicitArios atuais.

Atualmente a concepedo de leitor mudou muito. A leitura oral caiu
em desuso. Em geml ela es rapida e silenciosa, fazendo com que mais
linguagem possa ser assimilada como simples atos de compreensdo. Na
escrita, as passagens que nao constituem informaeao nova tendem a
figurer numa mesma "unidade de pontuacilo" - trecho compreendido
entre dois signos de pontuacAo. Um resultado disto e a tendencia corrente
para unidades de pontunao mais longas, deixando a interpretacao
prosodica mais a cargo do leitor. Este ë o estilo geralmente referido como
pontuaeao "aberta" (Chafe, 1987b:5).

2. Composieao do texto e ritmo

Apesar da tendencia atual de pontuar de forma mais gramatical
(sintatica) que prosodica, ao comporem um texto, os escritores sffo
particularmente sensiveis ao ritmo. como se a linguagem escrita
atuasse envolvendo uma imagem mental do som e como se fosse possivel

chegar mesmo a "ouvir" essa voz interior.

Chafe (1987b) traz um interessante depoimento da escritora Eudora
Welty para mostrar que, assim como as pessoas podem imaginar como
soa uma peg' familiar de mitsica, tambem leitores e escritores parecem
ser capazes de imaginar como a escrita "soa". E a maneira como os
redatores manejam a prosodia pode ter um efeito importante em sua
escrita. Segundo esse livro autobiografico (One Writer's Beginnings),
Eudora Welty diz:

Desde que li pela primeira vez, sempre que lia para mim
mesma nab havia no iivro uma linha sequel' que cu ndo
"ouvisse". A medida que meus olhos seguiam a (rase, uma
voz la, silenciosamente, dizendo ela para mim... Ndo era a voz
da minha mde, ou a voz de qualquer pessoa que eu possa
idenhficar. E certamente tambem ndo era a minha propria
voz. Era uma voz humana, mas interior. E era interiormente
que eu prestava atencdo a ela. Para mim essa 6 a propria voz
da histdria ou do poema. A cadencia e o sentimento que
residem na palavra impressa penetra-me atraves da voz do
leitor. Eu supunha, mas ndo imaginava que isso acontecesse

14



4 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1

corn todos os.leitores "ao lerem canto ouvintes" e corn todos
os redatores ao "escreverem como &Writes". Talvez isso seja
parte _da patxdo de escrever. E at comith um processo de
tester o som do que cal na pagina, em relacdo ao que ester
sendo escrito por mint. Ate agora leo sei se estou certa em
acreditar nisso. Ndo sei se eu poderia realizar cada um dos
processos, ler ou escrever, um sem o outro. Quando eu estou
trabaihando numa historia, ouga .coma minhas proprias
palavras vdo ficando, na mesma voz a ouzo quando estou
lend°. Quando eu escrevo e o som das palavras volts aos
mews ouvidog, entao vou fazendo minhas alteracdes no text°.
Eu sempre confiei nesse voz.

Comentando as tres funcaes apantadas para a pontunflo
(organizacSo s'mtatica, conespondencia corn o oral e suplementacflo
semantica), Catach (1.980) tambem revela a preferdncia de escritores
franc eses contemporaneos pela ftmcdo oral da pontuaglo. Segundo uma
etiquete por ela realizada, apenas 7 entre 45 escritores admitiram guiar-
se pela pontuacio gramaticat baseada na sintaxe. A grande maimia se
referiu a tradicao oral da pontuacao, como podemos acomptmhar em
alguns fragmentos-desses depoimentos

- A a respiracdo da fala que dá o ritmo da ininha pontuacdo.
Escrevo em voz altar.
Sempre consideret. o texto, mesmo em prosa, como devendo

seer tea em voz dirt Esta e a razdo pela qual a pontuacdo
desempenha um impel essencial.
- A pontuacdo e ttto indispensavet quanta a respiracdo.
-Apontuacdo me pareceessenctalpara a ritmo.

Da mem& auk: curioso notar que as crimps e ate os animais
pares em ger mais afetados pela entonaglo da que por seu amteado.
A I/referencia infantil por livros contendo mais Minos a outro aspecto
clue. 'In. pode estar relacionado corn essa tendencia.

3. Estilo, e oral clepontuar

P.. -e cortsiderar um modo prekrencialmente falado de
pontualgo (pontua9fio prosodica) e otgro preferencialrnente escrito
(pontuacikt gramittcal). tambem kitores orals, que
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segmentam o enunciado em unidades menores, .e leitores silenciosos, que
aCeitam treChos maiores sem pontuaglo (Chafe, 1987a:10).

Halliday (1989:37) aponta dois principios a escolha do redator:
pontuar pela gramatica e pontuar pelo ouvido. Para ele, o caminho
escolhido em geral nao faz diferenca e ha redatores que ate combinam os
dois estilos. Quando, porem, o autor é fortemente levado por um ou por
outro modo de pontuar, ai ja se considera urn estilo individual.

0 melhor exemplo de estilos de pontuar esta nos textos literarios e
jornalisticos. Outras boas referencias sobre a pontuaccio dos escritores
aparecem nas edifies criticas, voltadas para o estudo da genese da obra.

comum encontrarmos textos onde a pontua0o, ou a falta dela, a
primeira vista estranhas, tem o objetivo de criar efeitos especiais, muitas
vezes corn o autor libertando totalmente a escrna da fala. Sao os ji
aludidos estilos individuais de pontuar. Urn exemplo interessante de
nossa epoca e a pontuagao de Saramago, resgatando uma antiga pratica
de pontuar, onde os dialogos sfto introduzidos apenas por virgulas:

(..)" Perguntou el-rei, E verdade o que acaba de diner -me sua
eminencia, que se eu prometer levantar urn convento em
Mafra terei filhos, e o frade respondeu, Verdade e, senhor,
porem so se o convento for franciscano, e tornou el-rei, Como
sabeis, e frei Antonio disse, Sei, nao sei como vim a saber, eu
sou apenas a boca de que a verdade se serve para falar, a fe
nao tem mais que responder, construa vossa majestade o
convento e tera brevemente sucessao, nao o construa e Deus
decidird. Corn um gesto mandou el-rei ao arrabido que se
retirasse, e depois perguntou a D. Nuno da Cunha, E virtuoso
este jrade, e o bispo respondeu, Nao ha outro que mais o seja
na sua ordem. Entao D. Joao, a quinto do seu nome, assim
assegurado sobre o merit° do empenho, levantou a voz para
que claramente a ouvisse quem estava e o soubessem amanha
cidade e reino. Prometo, pela minha palavra real, que farei
construir urn convento de franciscanos na vila de Mafra se a
rainha me der um filho no prazo de um ano a contar deste dia
em que estamos, e todos disseram, Deus °Ilya vossa
majestade, e ninguem ali sabia que iria ser posto a prova, se

16



6 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1

o mesmo Deus, se a virtude de fret Antonio, fosse a potencia
do rei, ou, finalmente, a fertilidade da rainha. 1'

(Jos6 Saramago. In: Memorial do Convento. P.13-4)

Smith (1982:159) tambem refere-se as idiossincrasias da pontuaco
dos escritores. Para ele, essas preferencias estilisticas nAO seriam pela
pontuaco em si, mas por estruturas frasais que demandam marcas
particulares de pontuaco.

Chafe questiona se os estilos de pontuar mudam porque as
intencoes prosodicas desses autores sao diferentes, ou porque varia a
proporcilo coin que des recorrem a pr6pria pontuglo para expressar
suas intengoes. No entender do autor, ambos os fatores interferem, mas
ele prefere explorar a id6ia de que "os estilos de escrita se distinguem, na
medida em que a pontuaclo capta a prosodia da voz interior da escrita"
(1987b:3).

Corn esta hipotese, o autor propos um experimento usando a leitura
em voz alta. Chafe gravou a leitura oral de pessoas lendo passagens de
diferentes estilos e verificou que elas dividiam as passagens escritas em
unidades de entonacflo semelhantes aquelas usadas na fala normal,
independente do modo como elas estavam pontuadas. Eram os chamados
leitores "orals ", que se sentiam melhor coin unidades mais curtas de
pontuaco.

Depois ele conduziu um segundo experiment°, em que os sujeitos
deveriam repontuar unua frase (Ns teriamos perdido nossas cabegas se
nao tivessemos perdido nada mais) em que a pontuaco original havia
sido removida.

0 modo como estes sujeitos repontuassem a passagem revelaria a
extenso na qual o autor havia pontuado de maneira que seus leitores
considerassem apropriada, bem como fomeceria pistas de como os
leitores escolhem entre as prescrices da gramatica ou da pros6dia
(Chafe,1987b: 4).

Os resultados do experimento revelaram que os leitores orals
inseriram um Brake prosodico depois de "cabecas", enquanto que os
leitores silenciosos deixaram a passagem inteira, tal como o autor lizera.
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Estes filtimos, guiando-se pela voz inferior da linguagem escrita, estariam
mais livres para indult* mais que tuna unidade de pontuaglo oral.

4. Erros de pontuacao por transferencia inadequada de padr8es da fala
para a escrita

Ha muitos erros de pontuacAo decorrentes da pressuposicao de que
existe tuna relaglo univoca entre a pros6dia da fala e a pontuacao da
escrita, de modo que os usos da linguagem falada possam ser transferidos
diretamente para a escrita, sem alterac8es. Isso é muito comum entre
redatores inexperientes. Eles costumam representar uma entonacdo de
chunk menor da fala ("entonacAo de virgula") com tuna virgula na
escrita e uma entonac.do de maior duraglo ( "entonacao de ponto") com
urn ponto na escrita. 0 efeito obtido pode ser desastroso, gerando uma
estrutura de pontuacdo nfio-paddo (Danielewitz e Chafe, 1985:214). A
propesito, vejam os exemplos abaixo, retirados de textos produzidos por
dois alunos universitarios do Ceara (2° semestre de 1996):

Texto A

A Internet no Brasil, seria de grande produtividade para a
populacao, pois o povo poderia ter sua tecnologia avancada e
usufruir de produtos de primeira qualidade.
A chegada da Internet facilitaria muito a vida das pessoas, ou
seja, as escolas, universidades facilitariam a vida do aluno,
que teria oportunidade de se comunicar corn pessoas de todo
o mundo, aumentando o contato e sabedoria, abriria o campo
de trabalho, porque novas profissoes iriam surgir, tais como,
home page, o administrador de home page, poderlamos
divulgar o curriculo para que o empregador veja e nos chame
para trabalhar, teriamos acesso a informacoes que o governo
Tanga e ainda lancar uma critica a ele mesmo, tudo isso que
citei s8o vantagens que a Internet nos traz.
Enfim, a Internet so traria beneficios e automaticamente o
povo iria observar e enxergar que- tem que produzir e tomar
consciencia que precisa alcancar o progresso que esta
aumentando assustadoramente.

Texto B

.1U
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A dieta como todos nos sabemos, traz como principal meta o
lado sauditvel, ou seja, o beneficio de urn perfeito
funcionamento do organismo, sem falar na modelagem
corporal e na satisfacdo de bem estar para consigo, como por
exemplo, uma atriz de grande repercurseio, Cristiane de
Ofiveihr que veio da obesidade para uma admiragao
nacionaL

Abordando a transferencia do ritmo da fala para a pontuacao da
escrita, Danielewitz e Chafe (1985:214) admitem a possibilidade de nao
haver uma correspondencia total nesta transposicao. De qualquer modo,
como estrategia de ensino des sugerem levar os alunos a prestarem
atencao ao "som da linguagem escrita" ou a suas "vozes interiores",
tirando partido dessa prosedia encoberta da escrita, especialmente nos
momentos de revisao do texto.

Smith (1982), por sua vez, afirma que a ideia de tentar "owe a-
escrita é uma estrategia valida apenas para os que jd sabem pontuar. E
Halliday (1989) adverte para os possiveis conflitos entre o estilo
gramatical e o estilo prosedico de pontuar, ji que nem sempr Q grupo
tonal coincide corn a oragao. Isso e o que acontece muitas vezes quando
ficamos em davida sobre como pontuar, ou quando, na leitura, as vezes
sentimos que teriamos pontuado diferente.

Fica, assim, registrado que nem sempre a prosodia da thin au kvoz
interior que guia o redator coincidem corn as prescrigOes gramaticais,
caso em que ate mesmo redatores proficientes tropecamna pontuaco.

5. Pontuacao pelo genera do texto

Outro aspecto a se observar é que a pontuacao contemporanea
requer versatilidade do escritor. Um mesmo redator precisa ter
habilidade para pontuar diferentemente conforme o genera do texto.
Assim, diz Chafe, um publicitario que pontuasse como um professor, em
breve perderia o emprego e um professor que o finesse como urn
novelista do seculo XIX, poderia ter seu texto corrigido, dele eliminando-
se virgulas a torto e a direito. (1985: 5).

Ainda sobre a flexibilidade da pontuacao em relacao ao genera,
Halliday (1989:37-38) explica que ha registros em que a pontuaco

19
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reduzida ao mf nimo, como na linguagem legal. Neste caso, as marcas de
pontuacio, segundo ele, seriam instaveis demais para que se ficasse na

sua dependencia. Alem disso, seria possivel fraudar o documento,
inserindo, alterando ou eliminando a pontuacAo. Por esta razAo, adotou-

se como norma que o texto legal ideal restringiria ao maximo a
pontuaclo. Na verdade, este tipo de texto nAo é para ser lido oralmente,
dispensando as pausas para respirar. E para o proposito de documentar
evidencias em possiveis casos de davidas, bastaria a simples leitura

silenciosa.

Finalmente, ha que se apontar ainda a forte influencia que exercem
atualmente a pontuacgo publicitaria, a jornalistica e a dos quadrinhos,
chegando a subverter os usos classicos. A grande variedade de impressos

produzidos hoje em dia (jornais, revistas, folhetos, catilogos, prospectos,
afixos, panfletos etc.) vai alterando as referencias existentes e criando

novos estilos de pontuar.

Ilustrativo dessa tendencia e o emprego da virgula violando a
norma gramatical no animcio publicitario seguinte:

Fast Print
Impressao Rapida
Onde a pressa,

amiga da perfeicao.

Um outro exemplo, agora no texto jornalistico é, por exemplo, o
emprego novo que Gilberto Dimenstein faz dos dois-pontos. Em materia
de A Folha de Sao Paulo, datada de 22/08/93, podemos verificar como o

articulista poupa as conjuncoes integrantes e deixa falar os titulos pela
simples aposicao de dois-pontos (ver passagens em

Como voce reagiria?

Ji tinha concluido ontem minha coluna mostrando como
o massacre dos Ianomamis simbolizava a vulgarizacAo da
violencia. Mas mudei de ideia depois de ler o artigo, tambem

sobre violencia, publicado ontem, escrito por uma das
personalidades mais respeitadas (justamente, diga-se) do pals:
Dom Eugenio de Aratijo Sales, cardeal-arcebispo do Rio de

20
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Janeiro. Confesso: senti medo. Nao por mint, mas pelos
outros.

Ele classifica o aborto como assassinato. Informa que
nenhum defensor do aborto rode ostentar o titulo de catelico.
A pena: excomunhao automdtica. 0 problema
particularmente grave por dois fatores: 1) o Brasil 6 um pals
cateMico; 2) calcula-se que, por ano, ocorram no minimo dois
milhaes de abortos.

Essa pregacao estimula, portanto, tuna imensa crise de
consciencia. Todos concordam que o aborto deve ser evitado.
Mas qual e a solucao? E aqui vem a questao: a Igreja CatOlica
nao oferece alternativa vikvel. As pessoas sabem, muitas por
dolorosa experiencia prepria, que os metodos naturais sffo
extremamente falhos, gerando o que se chama de os "filhos da
tabela".

Os politicos brasileiros tremem diante da presslo da
Igreja, impedindo um piano massivo de planejamento ftuniliar.
E, ai os milhoes de abortos, resultando em 40 mil internacOes
por ano. Vejam so esse dado divulgado pelo Unicef a
principal causa de morte entre adolescentes (repito,
principal) 6 o aborto.

Mais: milhaes de mulheres tem cinco, seis, seta filhos,
quando desejariam ter apenas um ou dois. Insisto: a ausencia
de planejamento familiar a desumana, resultando de
irresponsabilidade de nossos homens pUblicos, apesar de ser o
Attic° investimento social de retorno de curtissimo prazo.
Algudm se lembra de um (laic° Presidente da Republica falar
do assunto?

Compreensivel: primeiro no se quer arrumar uma brigs
politica corn tuna instituicito tao poderosa como a Igreja.
Depois, quern sofre mesmo sffo cos pobres, gente sem voz,
incapazes de comprar pilulas ou camisinhas. Ji esti mais do
que na hora .4e colocar luzes nessa discuss:1o, mesmo que
implique desgaste.

P.S. Pergunta: como reagiriam os leitores desta coluna
se fossem impedidos de low mdtodos anticoncepcionais como
a pilula?

Neste artigo chama a atencao pffo apenas a freqiiencia no emprego
do dois-pontos, mas um use alternativo deste signo (aldm de citar), de
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forte motivaclo sintatica e semantica, tornando o texto sintefico e
amarrado. Talvez aqui o articulista Gilberto Dimenstein resgate um
antigo uso do dois-pontos (seculo XVI): separar corn um poder
intermediario entre o ponto-e-virgula e o ponto.' E nao 6 de estranhar
que este estilo economic° venha a se impor em breve pela form da
midia... (Vejam a influencia em nosso pr6prio texto no trecho anterior...)

Fechamos essa reflexAo, reportando-nos a Catach (1980:2), que
destaca a influencia da publicidade no uso das mainsculas, sugerindo um
estudo sociolinguistic° sobre o assunto. A autora questiona o impacto do

uso de tantos novos caracteres, alem da grande massa de brancos, sobre
os nunos da pontuagao.

A verdade es que Ito podemos fugir ao fato de jA estarmos vivendo

sob o dominio de linguagens nAo-verbais. Neste sentido, A medida que
vao se alargando as fronteiras de comunicacao entre as sociedades, a
semasiografia vai gradativamente se generalizando como uma linguagem
visual que fala por si e que aparece cada vez mais em instmgoes de uso

de aparelhos, carros etc (Sampson,1996:30). Algo similar acontece nos
textos mais densos como dicionarios, obras tecnicas e cientificas, em que

sao muito freqiientes signos cabalisticos (quadrados, flechas, pontes,
chaves), tragos e pontos para orientar o leitor ou para remeter
diretamente a conceitos especificos. Resta saber se poderemos nos
comunicar de forma do esquematica e o que isso representara para o
destino da pontuacdo e da escrita. Talvez a linguagem do amanha o diga.

(Recebido em 24/09/96. Entregue reformulado em 22/07/97)
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ABSTRACT: The goal of this paper is to discuss the internal structure of

the .syllable in European Portuguese and to propose an algorithm for

base syllabification. Due to the analysis of consonant clusters in onset

position and the occurrence of epenthetic vowels, and considering the

variation of the vowels in word initial position that occupy the syllable

nucleus without an onset at the phonetic level, we assume that, in
European Portuguese, the syllable is always constituted by an onset and

a rhyme even though one of these constituents (but not both) may be
empty, that is, one of then may have no phonetic realisation.

RES'UMO: 0 objetivo deste artigo e o de discutir a estrutura interna da

silaba em Portugues Europeu e o de propor urn algoritmo para a
silabificacito de base. Tendo en conta a analise dos grupos de consoantes

que ocupam o lugar de ataque e a possibilidade de existencia de vogais

epenteticas que desfazem alguns desses grupos, e considerando, ainda, a

variacao de vogais em posictio inicial de palavra que constituem micleo de

silaba sem ataque no nivel fonetico, apresenta-se a hipotese de que a silaba,

em Portugues Europeu, é sempre constituida por urn ataque e por uma rima,

mesmo que urn desses constituintes (mas ndo os dois) seja vazio. Ou seja, um

dos dots constituintes pode ndo ter realizacao fonetica.

Key Words: Syllable; Onset; Empt), nucleus; Base syllabification;

consonant cluster.

Palavras-Chave: Silaba; Ataque; Nitcleo vazio; Silabificacao de base;

Grupo de consoantes.

This papa has been presented in the colloquium organised by The Oxford University Press

about The Phonology of the World's languages: The Syllable (Pezalas, France, June 1996).
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1. Data

1.1. Consonant clusters

D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1

In European Portuguese (henceforth, EP), we find many sequences
of consonants in word-initial and word-internal position. Examples are
in (1)-(3).

(1)
(a) [pn] - pneu 'tyre'

[gn] - gnomo 'gnome'
[ps] - psicologia 'psychology'

(b) [bn] - obnOxio 'obnoxious' [bs] - absurdo 'absurd'
[dm] - admirar 'to admire' [by] - obvio 'obvious'
[tin] - ritmo 'rhythm' [b3] - abjurar 'to abjurate'
[gm] - estigma 'stigma' [tz] - quartzo 'quartz'
[tn] - etnico 'ethnic' [ks] axioma 'axiom'
[pt] - captar 'to capture' [dv] - advertir cavertir'
[kt] - pacto 'pact'
[bt] - obter 'to obtain' [mn] - amnesia 'amnesia'
[dk] - adquirir 'to acquire' [ft] - afta 'thrush'

(2)
(a) [pr]' - prato 'dish'

[br] - branco 'white'

traPo 'rug'
[dr] - droga 'drug'

[kr] - cravo 'carnation'

graca 'grace'
[pl] - piano 'plan'
[bl] - abluctio 'ablution'
[ft] - atleta 'athlete'
[Id] - clam 'bright'
[gl] - glande `glande'

(b) [fr] - frito 'fried'

'Traditional representation of the tap in Portuguese is [r]. We use the IPA [r] that corresponds
to the word - internal and word-final single r.

4;5'
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[vr] - palavra 'word'
[fl] - for. 'flower'

15

[i] deletion2 that frequently occurs in coloquial EP in unstressed
position, gives rise to other consonant sequences (see (3)).

(3)
[St] estar 'to be'
[Spr] - esperar 'to wait'
[ds] - decifrar 'to decode'
[sp] - separar 'to separate'
[dvd] - devedor `ower'
[mrs] - merecer 'to deserve'

[dSpg] - despegar 'to take away'

[djprz] - desprezar 'to despise'

The examples given in (3), caused by the deletion of [i] in

colloquial EP, show sequences of three consonants in word-initial
position (e.g. devedor [dvd6r] - plosive + fricative + plosive) four
consonants (e.g. despegar [dfpgar] - plosive + fricative + plosive +

plosive) and five consonants (e.g., desprezar [dfprzar]): seqUences of

different consonants are thus very frequent in EP at the phonetic level.

Unlike those of (2a) and (2b) that are allowed onset clusters, the
sequences of consonants exemplified in (1) do not belong to the same
syllable. This statement is justified by empirical arguments. For instance,
speakers have difficulties to assign the consonants in (1), either one or
the two of them, to the coda (C) of the first syllable or to the onset of the
second one. This is true when naïve speakers have to break a word into
syllables (see Andrade & Viana,1993b), as for instance when they
hesitate between ad-mirar and a-dmirar.

2 The traditional representation of this neuter vowel is [a], like the French schwa. However,
contemporary studies in Portuguese phonetics and phonology show that [i] is a more adequate

representation either because of its phonetic characteristics (it is a high vowel) or because of
phonological processes in Portuguese grammar (see A. Andrade (1992) Reflexoes sobre o 'e
mudo em Portugues europeu. Unpublished. Lisboa: CLUL).
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Furthermore, child productions during language acquisition or
mispellings show an inserted vowel between the consonants (e.g. [pine w]

for pneu 'tyre' [pnew] or [afitu] for afta [afte] 'thrush). Moreover, in
child language we often find deletion of the second consonant in allowed

onset clusters (e.g. [patu] for prato 'dish' or [t4lcu] for branco 'white')
but we never find deletion of the second element in disallowed sequences
like those included in (1); in other languages, on the contrary, we find
the loss of the first segment in this last kind of sequences, like in
neumotico (Spanish 'tire') or in the pronunciation of psychology, in
English.

Finally, an argument that reinforces our statement that the
consonant clusters in (1) do not belong to the same syllable is the fact
that, in most dialects of Brasilian Portuguese (henceforth BP), they
constitute two syllables due to the insertion of an epenthetic vowel,
mostly, [i], as exemplified in (4).

(4)
pneu [pi]neu
gnomo [gi]nomo
psicologia [pi]sicologia
absurdo a[bi] surd°
pacto pa[ki]to
afta a [fi]ta

Notice that consonant clusters in (2), that are allowed onset clusters
in Portuguese, never show this inserted vowel in BP. So, for instance,

*[bi]ranco, *pala[vi]ra are unacceptable (needless to say, the
consonant sequences of the words in (3) do not occur in BP as the vowel
[i] does not exist in this variety).

All these sequences of consonants are specific to EP and are due to
phonological processes that do not apply in BP. The differences observed
at the phonetic level between EP and BP caused by the existence of these
consonant clusters are certainly at the origin of the distinct rhythms of
the two varieties.

Concerning the examples in (2), the consonant sequences - plosive
plus liquid and fricative plus liquid - are typically onset syllables in
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Portuguese as in the majority of Romance languages, even though
clusters with a plosive are much more frequent than those with a
fricative, and the same for sequences ending in a tap versus those ending
in a lateral.

These clusters are in accordance with the Sonority Principle which
states that the sonority of the segments that constitute the syllable
increases from the beginning till the nucleus and decreases to the end.

The proposals about the hierarchy of the segments that constitute
the sonority scale are broadly consensual in establishing the following
decreasing sonority: vowels (low, medium, high) - glides - liquids -
nasals - fricatives - plosives. It is worth to note, however, that the
definition of this principle and its relation with the sonority scale is not
sufficient to establish the possible sequences for Portuguese syllable
onsets. Restrictions to the occurrence of some consonant clusters in onset
position occur in all languages: they are language-specific and they are
also related to the distance between the members of the sonority scale.
This assumption constitutes the basis for the Dissimilarity Condition,
which states that it is necessary to postulate, for each language, the value
of the permitted sonority difference between two segments in a sequence
belonging to the same syllable. Quantifying this difference implies
indexation of the sonority scale (as, for instance, that proposed by
Selkirk, 1984). A tentative indexation for Portuguese has been presented
by Vigario & Fa le (1993), who also suggested that in Portuguese
sequencial segments in the same syllable may have a certain difference
in sonority. Concerning consonant clusters, only plosives or fricatives +
liquids have the allowed distance. Thus, adjacent members on the
sonority scale can never constitute an onset cluster. According to Harris
(1983), the non-adjacency requirement of the two segments represents
the universally unmarked case for syllable constituency and thus
Portuguese grammar has no costs in this specific case.

It is necessary to recall that the Sonority Principle and the
Dissimilarity Condition are intended primarily as applying to base
syllabification, as shown by many violations of these principles at the
phonetic level in different languages. To explain this apparent violation
of the Sonority Principle and the Dissimilarity Condition, we
hypothesise, then, the existence of an empty nucleus between the
consonants belonging to the words in (1) and we propose that this

L.? 8
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nucleus is not filled at the phonetic level in ER This means that, in base
syllabification, all consonant clusters are licenced as onset syllable (in
the sense of Goldsmith (1990) syllable licencing).

1.2 Vowels and diphthongs

In Portuguese there are no syllabic consonants. The rhymes of
Portuguese syllables always have a nuclear vowel which may be followed
by a glide at the phonetic level, thus constituting a falling diphthong.
Falling diphthongs may occur in stressed, pre-stressed and post-stressed
syllables.

(5)
(a) Stressed
[ij] - queixa

[6] PaPeis
[Ai] Pai
[6j] - heroi
[6j] - boi
[6j] - azitis
[iw] - viu
[ew] - dens

[w] - veu
[awl - pauta

`complaint'

`papers'
`father'
`hero'

`blue (p1.)'
`(s/he) saw'
'god'
`veil'
`register'

(b) Pre-stressed
[uj] - queixume 'complaint'

[aj] - ensaiar `to essay'
[oj] - boiada 'drove'
[uj] - cuidado 'care'
[ew] - endeusar `to divinise'
[aw] - pautar `to rule'

(c) Post-stressed
[uj] - faceis 'easy (pl.)'

Nasal diphthongs are quite frequent in Portuguese due to the fact,
among others, that they appear in every third person plural of verb
forms. Nevertheless, they only occur in word -final syllables, either
stressed or post- stressed 3.

3 There is a small number of words in Portuguese having a diphtong in the penultimate stressed

syllable: cdibra [ks j bre] `trump' and dialectal cdibo, c5ibas, cdibro 'different pieces of the

oxen-cart'. Because of their exceptionality, aibra is often pronounced as [Cibre], without the

diphthong, and the others have alternating forms without the glide. The word muito [mujiu] is

the only one that presents the [41 diphthong and that is the reason why it is included in (6).

Also, some words that can be reanalised by speakers as compounds (like bendito [bij+ditu]
(Cont.)

29
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(6)
(a) Stressed b) Post-stressed

07] - nuie 'mother' - prendem `(they) arrest'

07] - refem 'hostage' - falam `(they)talk'

[4] - comp es `(you) compose' Pin - homem 'man'

fill ] - muito 'much' [WO - sotabs 'garrets'

- mao 'hand'

In most of the falling diphthongs, the phonetic glide is,
phonologically, an underspecified vowel that has to be lexically marked
as a trough (see Andrade & Laks, 1991). Both elements of these
diphthongs - either oral or nasal - belong to the syllable' nucleus. An
argument to sustain this statement is the fact that, in nasal diphthongs,
both segments are nasalised by the projection of the nasal autosegment to
the nucleus. The underspecified fricative /S/ is the only consonant that
can belong to a rhyme having a diphthong. In (7) we see the syllabic
representation of the words ma [ma], tad (fern.)', pai [petj], 'father' and

mile `mother'.

(7) a

Cr./\11 6(N.°11

m

1.3. Sequences of glides + vowel at the phonetic level

Sequences of glide and vowel at the phonetic level are included in (8):

(Cont.)
`benedice or Benfica ) and the very frequent word tambem Kiiivbiin can be
pronuneed with a diphthong in the penultimate syllable.
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Sequences of glide and vowel at the phonetic level are included in (8):

(8)
(a)

Lie]

[jal

U51

f.io]

Stressed

- frieza
- vies
- real

`coldness'
`bias'
`royal/real'

- crianca 'kid'
- pior 'worst'

- mioma `myoma'

- miudo 'kid'

(b) . Unstressed

[ju] - realeza
[It] - adiantar
[ju] - miudeza
[wi] - suinicultura
[we] - voador

'royalty'
`to advance'
`minuteness'
`pig breeding'
`flyer'

The same glides can precede diphthongs:

[wi] - suino 'pig'
[we] - roer 'to gnaw'
[we] - cuecas 'pants'

[wi] voar 'to fly'
[w5] - suor 'sweat'

[wo] - voou `s/he flew'

[wi] - coentros `coriandre'

(9)
ban - criais `(you) create' [waj] - recuai 'put back (imperat.)'
NS] - fidis 'faithful (p1.)' [wejj] - crueis 'cruel (pl.)'

led° 'lion' [witj] - voei `(1) flew'

Phonetic glides preceding vowels raise more problems even for the
phonetic description. When we spell out words like vies 'bias', suor
`perspiration', farmacia 'pharmacy' (see (8)), the [+high] segment
preceding a [-high] vowel, either stressed or unstressed, is perceived by
Portuguese speakers as syllabic, that is, a vowel and not a glide. This is
confirmed, for instance, by the traditional classification of the word
farmacia as a proparoxiton which indicates that two syllables are
counted following stress. Within a structuralist approach, these segments
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(e.g. p[ia]r 'to cheet' / p[i]o `cheer', *all- 'to sweat' / sKilo 'I sweat'). In
the SPE framework, these segments are underlying vowels (cf. Mateus,
1975).

In colloquial Portuguese, however, these two vowels, /i/ and /u/
when unstressed and before a vowel, have a reduced duration and
intensity, and they can be perceived by the speakers as belonging to the
same syllable as the following vowel. This variation is common to a
large number of languages. Consequently, in casual speech glides may be
followed by any vowel (with some phonetic restrictions).

The examples in (8) and (9) show that, when these phonetic glides
occur before either a nasal vowel or a nasal diphthong, they are not

nasalised (cf. A crianca `kid'and - leclo)4. This is enough
evidence to consider them as independant of the syllabic rhyme (see
Andrade et Viana, 1993a, and also Mateus,1993), and to allow us to
interpret them as vowels.Thus, even if they are perceived at the phonetic
level as glides by the speakers and constitute a rising diphthong, they are
syllable nuclei at the base level. These sequences of glide and vowel at
the phonetic level are thus very different from the true rising diphthongs
existing in other languages, where glides are associated with the
following vowel and integrate the rhyme (see for instance Harris,1983,
for Spanish).

1.4. Codas

Consonants /R/, /L/ and /S/5 are usually considered the only ones
that can occur in Portuguese syllable coda. They are underspecified
autosegments with different realisations. Examples are in (10a) and

lik Aklfimu/.

(10)
(a) par /paR/ [Sr]

mal /maL/ [mai] 'evil'
mas /maS/ [maj] 'bad (fem.pl.)'

4 According Luis-Carlos Cagliari, in BP the glide preceding a nasal vowel is nasalised in many
cases and dialects.
5 We use capital letters to indicate underspecified segments.
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(b) parte /paRte/ ElArtil 'part'
falta /faLta/ [faftg] 'fault'
peste /pe Ste/ EPEStil `plague'
mesmo /meSmo/ [mtmu] 'same'

There is enough evidence to consider these three segments as the
only ones that can occur in syllable coda:

- [r] is not allowed word-initially; [1] never begins a word if followed by
another consonant;

- [S] or [3] resulting from the phonetic realisation of /S/ followed by
another consonant trigger voicing assimilation; they may also be placed
at the begining of the word without being preceded by any vowel at the
phonetic level (cf. esvaido and esperado in (11)).

(11)
esvaido [3vuidu] 'fainted'
esperado [Spiradu] 'expected'
inesperado EiniSPiradul 'unexpected'
feliz [filif] 'happy'
infeliz [4filij] 'unhappy'

In this case, however, /S/ is preceded by an underlying vowel, and
the existence of this vowel is attested by words like inesperado (resulting
from syllabification of the word esperado when the prefix /iN/ is added):
the underlying vowel is the nucleus of the first syllable; the nasal
autosegment of the prefix /iN/ fills the onset of this syllable and is
phonetically manifested as a nasal consonant. On the other hand, if the
word begins with a consonant (like feliz, see (10b)) the nasal
autosegment of the prefix will be associated with its nucleus, as it

happens in infeliz, [ifilij], and the nasality will spread over the vowel.
See the representation in (12) and (13).
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(13)(a) a as

C(\ R

(b) a

o R

N N C

I

e S
N

a

P e..

(b) CT 6 a

cA
it iAc

I le I Is
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N

In sum, the three segments /R/, /L/ and /S/ are the only licensed
consonants in Portuguese codas. As in most languages (cf. Goldsmith,
1990), consonants licensed in coda position are fewer than those that can
occur in the first half of the syllable; in Portuguese their number is
reduced to 3. The realisation of these underspecified segments is the
result of a phonological process sensitive to the phonetic context.

1.5. Alternations (diphthong oral and nasal / single vowel)

The syllabic hierarchical organisation at the base level raises the
problem, among others, of whether all segments of the phonetic level are
associated with a skeletal position. Let us see other data about
diphthongs.

In Portuguese there is no difference between long and short vowels.
Diphthongs, however, seem to have different weights, and this difference
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has consequences in the number of skeleton positions they occupy. We
think that the constraints on the occurrence of diphthongs should be
analysed in relation with the stressed syllable in order to establish their
different 'weights', if there is any. It is what we are doing now.

We observed above that, in Portuguese, there are strong iebtlictions
for the occurrence of diphthongs in post-stressed position (see examples
in (14)).

(14)
kiS] - faceis 'easy (pl.)'

[i;W] - sotao 'garret'

- homem 'man'

- prendem `(they) fast'

[ A - falaram `(they) have talked'

pairam `(they) soar'

If the penultimate syllable is stressed and has a diphthong,
restrictions are stronger and the only diphthong that can occur in post-
stressed position is a nasal one. This only happens in verb forms, and the
diphthong is the realisation of the third person plural suffix (e.g. pairam,
cf. (15)).

In fact, the glide of final unstressed diphthongs, either in verbal
ending or in words like homem, is ephenthetic and it is not, as in sOtdo,
the phonetic realisation of a class marker. In this case, diphthongs are
light in Portuguese and they occupy one position in the skeleton.

In (15) we show the syllabic representation ofpairam and of sot&
in (16). The difference between the two representations lays in the
number of skeletal positions for the diphtong in the last syllable.
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There is another kind of diphthongs that can also be viewed as
light. See in (17) the morphological alternations between the lexical

representations of passear /pase+ar/ pas[i]arl/pasUjar] 'to walk' and

passeio /pase+o/ pastejlo 'walk' or between areal /are+al/ ar[i]al/ar[j]al

`beach' and areia / are+a/ ar[t]a 'sand'.

(17)
/pase+ar/ pas War/pasWar 'to walk'
/pase+o/ pas hi° 'walk'

/are+al/ ar[i]al/ar[j]al 'beach'
/are+a/ ar[nj]a 'sand'

As we see in (17), Portuguese, similar to other languages cited above,

shows the same alternation light diphthongs / single vowel related to
morphological alternation (e.g. French voir I verrons or Spanish poder 'to

can' / puedo 'I can): the glide is introduced in the segmental tier as a
consequence of word-formation with the addition of the morphemic vowel. In

this case, the resulting diphthong occupies a singleposition in the skeleton.

(18)

BEST COPY AVAILABLE
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1.6: Empty onset positions

As there are segments that do not have a proper position in the
skeleton, there are also positions that are not associated with any
segment. This statement allowed us to assume the existence of empty
syllable nuclei. We also propose that, in Portuguese, any syllable is
obligatorily constituted by an onset and a rhyme. If a position
corresponding to a constituent is not filled, this fact can have
consequences at the phonetic level.

It is generally recognised that syllables always possess a rhyme
(with its nucleus). Concerning the onset, we propose that its presence in
Portuguese is also obligatory, that is, every base syllable in Portuguese
consists of an 0 and a R even though any one of them (but not both) may
be empty. There is an interesting evidence that can support our proposal
about empty onset positions.

(19)
(a) Elvira [e]lvira `Elvire'

elefante [illefante 'elephant'
ermida [i]/[e]nnida 'hermitage'
esperado [Dperado 'expected'

(b) olhar [o]/[o]lhar 'to look'
ornar [o]/[3]rnar 'to adorn'

Unstressed underlying vowels /e/ and /e/ are phonetically [1] in EP
in word-final and word-internal position. However, in word-initial
position, [1] does not exist. Underlying lel and /e/ occur as:

a) e] when the coda is TL/ (see Elvira);
b) as [i] when the rhyme has no coda (see elefante);
c) there is some variation between [i], [e] and [E] when the coda is an

/R/ (see ermida);
d) they are deleted when the coda is an /St (see esperado).
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Examples are in (19a). According to our proposal, this exceptional
behaviour is due to the fact that these word-initial syllables have an
empty onset: the empty position does not allow the presence of an [i].

The same happens with unstressed underlying /o/ and /3/ that are

[u] in every context except word-initially where there is a variation
between [o] and [3] (examples are in (19b)),In the representation of

ermida we can see the empty onset position.

(20)

/c7N

x

dl I I

Base syllabification: conventions

The most adequate way to build up syllable structure in Portuguese
is the usually called 'all nuclei first' approach, starting with constructing
the rhymes in accordance with the restrictions of the language (see
Goldsmith,1990) about different proposals for base syllabification). This
means that we consider rule-based algorithms more adequate than
template-matching algorithms (see Blevins,1995).

It is necessary to formulate an algorithm that associates all X
assigned to [-cons] segments with a nucleus (N). Association with a
nucleus automatically builds up the rhyme (R). It is worth to recall that
the phonetic glides of the falling diphthongs are [-cons] segments and are
lexically marked as troughs.

(21) Nucleus Association Convention

(a) Adjoin to a N(ucleus) all [-consonant] X as long as they are not
lexical troughs preceded by another [-cons].
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(b) Adjoin the remainder [-cons] X to the N leftwards.

The application of syllabification conventions is exemplified with
the words preitos 'homages', pneu 'tire' and ajta 'thrush'.

(22)

111 1 f11 t

fichdl xxxx
J a

xxxx
ilpr el to

The next convention (Onset Association) syllabifies the [+cons] in
associating them to the onsets (0). Each X [+cons] that precedes a vowel
is assigned to an onset. A sequence of two [+cons] is associated to the
same onset if the consonants are in accordance with the Sonority
Principle and the Dissimilarity Condition.

(23) Onset Association Convention

(a) Adjoin all [+cons] X immediately preceding a nucleus to an O(nset).

(b) Adjoin to the same 0 a preceding [+cons] X if it is in accordance
with the Sonority Principle and the Dissimilarity Condition.

0NR1 IRK

06(24)

HM LW,

0 R

6 Remember that we assume that every base syllable in Portuguese consists of an 0 and a R
even though any of them (but not both) maby be empty
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The remaining fully specified consonants that are not integrated in
the syllabic structure, either word-initially (as /p/ in pneu) or word-
internally (as /f/ in afta), after the application of (23), will not be
associated with any constituents of the syllable. The existence of a 'non-
associated' consonant gives rise to the introduction of a empty nucleus
position.

(25) Empty Nuclei Creation Convention

Leftwards of an 0, insert a N with the corresponding skeletal
positionf to the right of a non associated segment if it is a fully specified
consonant and to its left if it is an underspecified segment:

(26)

III

R

1 1 N

0 R R O R OR OR

11 1%1

I
IN tI

X1 N x x x x)kxlx
P

1

A It 1 f Ii S t it
The non-associated consonants can now associate with an onset, as

they are followed by a (empty) nucleus, by the re-application of (23)..

When There is a diphthong followed by a vowel (e.g. areia, see (18),
or saia [sajg] `skirt'), the glide can associate with the onset of the
following syllable (an empty onset) and it becomes then ambisyllabic.
See the representation of areia 'sand' in (27) and saia in (28).

(27)
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(28)

If the consonants are underspecified, that is, /R/, /L/ or IS/, (those
that can occur in Portuguese codas), they temain non-associated and
become floating segments. At the end of base syllabification, these
floating segments are assigned to the codas of the preceding rhyme.

(29) Coda Association Convention

Assign the floating X [ +cons] to the coda of the preceding rhyme.

(30) 0 R OR OR OR

X )1)C

S S tl

Thus, base syllables in Portuguese are CV syllables, despite
apparent violations at the phonetic level in EP. It is worth to note, as a
consequence of the statements made above, that what is traditionally
considered as a 'hiatus' (two adjacent vowels as, for instance, in boa
[bog] 'good (fern.)') is in fact a sequence of two vowels separated by an
empty onset at the base level.

We consider that our approach, involving rules of syllabification
that apply in an ordered fashion, is better than other approaches so far
developed for syllable with respect to Portuguese. It is clearly empirically
adequate as it accounts for the oral and nasal falling diphthongs and the
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consonant clusters in European Portuguese. Moreover, it is in accordance
with our proposal of floating codas.

(Recebido em 15/01/97. Aprovado em 05/03/97)
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A TEORIA E A PRATICA: A QUESTAO DA DIFERENCA
NO DISCURSO SOBRE E DA SALA DE AULA*

(Theory an Practice: the Issue of the
Difference in the Discourse about/in the Classroom)

Maria Jose R. F. CORACINI (Universidade Estadual de Campinas )

ABSTRACT: The main purpose of this paper is to question the
relationship between theory and practice or basic and applied research
in the domain of Applied Linguistics and classroom discourse. In order
to achieve our aim, some theoretical texts, some recorded and
transcribed classes as well as some teachers' and students' opinions
about reading and writing were analysed. Results have shown that 1)
practice is not the direct application of theoretical data: the relationship
between them is not as simple as some applied linguists seem to believe
because of the action of the unconscious in the constitution of
subjectivity; 2) the conceptualization of the theoretical issues takes
place in a confused and disorderly manner mixed up with personal
experiences and previous knowledge (practice). We intend to question
the fact that practice comes as secondary to theory.

RESUA0: 0 principal objetivo deste artigo a questionar a relacilo entre

teoria e pratica ou pesquisa basica e pesquisa aplicada no ambito da
Linghistica Aplicada e do discurso de sala de aula. Para isso, foram
analisados textos teericos, aulas gravadas e transcritas, bem como opinions

de professores e alunos sobre leitura e escrita. Os resultados mostraram que:

I) a pratica nao é a aplicacao direta de dados teoricos: a relay& corn a
teoria nao e tao simples quanto alguns linguistas aplicados parecem
acreditar devido a Kilo do inconsciente na constituicao do sujeito; 2) a
conceitualizacao dos dados tearicos se dd confusa e desordenadamente

atravessada par experiencias c conhecimentos pessoais de toda ordem
(pratica). Pretende-se ainda problematizar o carOter secundario da pratica

ou da aplicactio diante da teoria.

Key Words: Applied Linguistics; Classroom Discourse; Theory Practice.

Este artigo faz parte do projeto Integrado CNN, sob minha coottenacio, "Da Torre de
Marfim a Torre de Babel: uma analise disairsiva do ensino-aprendizagem da linguagem escrita

(LM e LE) ".
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Patavras-Chave: Lingifistica Aplicada; Discurso da Sala de Aula; Teoria-
Pratica.

0. Introducao

Este artigo tem por objetivo problematizar as relacoes entre teoria e
pratica em dois momentos complementares: o primeiro, no ambito da
Linguistica Aplicada e sua relacao com os professores; e o segundo, no
ambito da escola na relacao entre a apropriacao dos conhecimentos e a
pratica de sala de aula. Pam isso, foram estudados artigos e livros de
autoria de lingiiistas aplicados do Brasil e do exterior, alem de aulas de
leitura e escrita, em lingua materna e estrangeira, gravadas em audio, no
1° e 2° graus da rede estadual de Sao Paulo e Campinas.

Partimos do pressuposto segundo o qual, na cultura ocidental em
que nos inserimos pesquisadores e pesquisados o diferente gem
conflitos, as contradicoes sao sinais de incoerencia e, como tal, sao objeto
de repadio. Por isso, é preciso afastar, abafar, apagar da nossa
consciencia esses momentos que sao frequentemente vistos e analisados
negativamente como deslizes, lapsos, manifestacoes do nao controle da
situacao, de si e dos outros. Sao exatamente esses momentos que
interessam a pesquisa que vimos realizando, a partir da observacao do
dizer dos sujeitos (professores, alunos, pesquisadores) sobre leitura e
escrita, dando a impressao de que predomina nuns e noutros a ilusao da
coerencia de suas crencas, a ilusao da unicidade e da univocidade do
dizer e do fazer. Dessa ilusdo, oriunda de um desejo recalcado e
eternamente adiado, provem a concepcao de teoria que ainda vigora, ao
menos parcialmente, no meio cientifico-acadetnico.

1. Teoria e pratica na Lingilistica Aplicada

Primeiramente, a preciso considerar o aspecto mitico que
desempenha a teoria com relacao a pratica. Quero dizer com isso que a
teoria tem assumido, no meio academic°, o status de verdadeira ciencia
e, como tal, tem primazia com relacao a toda e qualquer pratica.
Acredita-se, alias, que a ela que tem determinado as mudancas da
pratica, vista, entao, como aplicacao da teoria. Paralelamente, waste uma
outra maneira de considerar tal relacao: a pratica como inspiradora da
teoria, "como criadora em relacilo a uma forma futura de teoria", como
afirma Deleuze (in Foucault 1979:69) (voltaremos a essa perspectiva
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mais adiante). Em qualquer caso, as relacoes entre teoria e pratica sao
vistas como um processo de totalizacao, desconsiderando por completo 0
caster fragmentario e parcial dessas relacoes (p. 69).

Nos estudos da ciencia lingiiistica, a oposicao teoria vs pratica se
confunde corn a oposicao pesquisa basica vs pesquisa aplicada, a
primeira superior a segunda por the ser imputado carater cientifico, e,
portant°, neutro e objetivo. De tal maneira que ha quem acredite que um
linguista (cientista) tem o dever de dizer como as coisas sao e nao como
devem ser, ou seja, tem o dever de descrever o objeto de estudo. Dizer
como as coisas devem ser ficaria a cargo dos sonhadores, como os poetas,
ou dos profissionais mediadores, como os politicos, filosofos da moral
(cf. Rajagopalan,1996), e, acrescentaria eu, como os lingiiistas aplicados.
Defende tal postura, dentre outros, Widdowson (1994, 1995), em
oposicao a outros grupos, como aquele encabec,ado por Fairclough (em
Lancaster), denominado Critical Language Awareness que, como
sintetiza tao bem Rajagopalan, insiste no valor do trabalho cientifico com
repercussees imediatas no dia-a-dia da sociedade, provocando nela,
atraves dos estudos lingiiisticos "criticos" (cuja tarefa a desvendar a
ideologia dos textos), verdadeiras mudancas sociais.

Essa polemica constitui um excelente exemplo da dicotomia que
ainda permanece no meio cientifico moderno e mostra como tanto uns
quanto outros posicionam a lingiiistica (assim como toda e qualquer
ciencia) a margem das implicacoes ideologicas, enfim, de toda e
qualquer interferencia dos sujeitos, corn seus valores e crencas. Afinal,
apenas os analistas do discurso, ou o lingiiista aplicado, respaldados em
pesquisas e teorias de merito reconhecido, seriam capazes de mostrar aos
demais (professores e estes, aos alunos) a ideologia que a linguagem
encobre (cf. Coracini, 1995a; Fairclough, 1991; Altman, 1981).

E importante lembrar que, em nome dessa mesma oposicao teoria
vs. pratica ou pesquisa basica vs. pesquisa aplicada a Lingiiistica
Aplicada tem sido vista como a aplicacao de teorias lingiiisticas
desenvolvidas por eminentes lingiiistas que, a partir das analises e
descricoes, fornecem materia-prima para pedagogos, lingiiistas
aplicados, professores, a quem, afinal, é atribuida tarefa secundaria e,
portant°, de menor prestigio. A denominacao, alias, de lingaistica
aplicada parece carregar esse estigma e nao e a toa que, noutros paises
como na Franca, se preferiu o termo didactique des langues para
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denominar o campo do ensino-aprendizagem de linguas, mas tal
denominacao deixa, evidentemente, de lado outras facetas do que
chamamos Linguistics Aplicada. E ainda em nome dessa mesma
dicotomia que se tem presenciado, no meio academic°, urn certa critica
ao carater reducionista da aplicacao de uma teoria linguistica a sala de
aula ou ate mesmo a traducao. Fica evidente que a relacao entre
Linguistics "pura" e Lingaistica Aplicada (portanto, "impura") a uma
relacao de mao Tunica: nao cabe a esta, secundaria, subordinada
primeira, de quern é o suplemento imperfeito, a reproducao, teorizar e
influir sobre aquela, o que deixa, evidentemente, emergir uma certa
tendencia ideolegica.

Entretanto, mais recentemente, outro carater tern sido atribuido
Lingaistica Aplicada, desta vez, desejosa de se constituir enquanto
ciencia autonoma. Com as preocupacaes centrais de teorizar sobre a
pratica das interacoes Waves da linguagem, criando subsidios para o
trabalho aplicado (cf. Cavalcanti e Moita Lopes, 1990), a Linguistica
Aplicada, no ambito do ensino-aprendizagem de linguas (materna e
estrangeira), e preocupada corn a formacao de professores, vem se
propondo, a partir de problemas praticos, isto é, encontrados no dia-a-dia
da sala de aula, construir metodologias de pesquisa capazes de levar
solucao desses mesmos problemas.

Tal postura metodologica garante o carater circular e solucionista
da Lingiiistica Aplicada: a partir da observacao da realidade da sala de
aula, o pesquisador procede a sua teorizacao para, em seguida, retornar
sala de aula numa atitude propedeutica. Assim procedendo, abranda, de
certa maneira, a dicotomia teoria-pratica, ou melhor dizendo, procede
como se a passagem da teoria a pratica se desse natural e diretamente,
sem interferencias de qualquer ordem. Nessa perspectiva, caberia,
conseqiientemente, ao linguists aplicado ensinar aos professores como
devem proceder na pratica de sala de aula a partir dos ensinamentos
teoricos por ele ministrados, atraves de livros e/ou de cursos de formacao
(tambem chamados de reciclagem, treinamento etc.) e, assim, provocar
as mudancas que seus representantes julgam necessarias ao seu
aperfeicoamento. Schiffler (1984) torna explicito tal desejo:

Tout ouvrage scientifique s'adressant a des enseignants a le
devoir, parallelement a l'expose des theories indispensables,
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de dire concretement a l'enseignant ce qu'il peut modifier
demain dans sa classe. (p.10)

37

0 mesmo autor, acreditando que toda mudanca pedagogica
corresponde necessariamente a assimilacao de uma dada teoria, ou seja,
que aprender uma teoria implica em mudar a pratica, os habitos, as
atitudes, a metodologia, confere a pratica o lugar de subserviencia corn
relacao a primeira. E o que se pode depreender da seguinte afirmacao:

Puisque tout acte pedagogique s'appuie sur une theorie,
meme lorsque Tacteur" n'en est pas conscient, toute
modification de comportement ou toute conduite visant a un
acte pedagogique correct et reflechi dolt commencer par
s'a.s.similer la theorie (Schiff ler, 1984:5)

0 desejo de transformar a pratica parece estar no cerne de
numerosas pesquisas aplicadas, o que se evidencia fortemente, desde a
decada de 70 (na Europa), em artigos e trabalhos cuja maior preocupacao

(era) dizer ao professor de linguas como ele deve(ria) se comportar e/ou
que conteitdos e atividades ele deve(ria) desenvolver para cumprir sua
funcao de professor-orientador nutria metodologia centrada no aluno,
tendencia que ainda prevalece na decada de 90 e que, alias, como
mencionamos no inicio deste artigo, tern sido defendida por um certo
grupo de estudiosos da linguagem.

Dentre as varias publicacks dos anos 80, leia-se Altman (1981)
que acredita ser da alcada do lingilista aplicado responder as seguintes
perguntas:

QuaRais) e(sao) o(s) metodo(s) que funciona(m) melhor corn tipos
especificos de aprendizes em situacOes especificas? Como poderia melhor
responder as necessidades individuais? Que fatores influenciam o ensino
de linguas? Que habilidades e competencias deveriam possuir os
professores de linguas? Como podem essas habilidades e competencias
ser acionadas nos candidatos a professores?" (p.3; trad. minha)

Mais adiante, no referido artigo, o autor elenca as 85 caracteristicas
do "born professor", propostas pelo Threshold Level, e critica o fato de
ifdo terem sido levadas em conta as reais condicoes de trabalho (classes
numerosas) e as necessidades dos professores que, como os alunos, sao
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individuos, com limitacoes e problemas de formacao. Em seguida, afirma
que a inovacao no ensino de segunda lingua so acontecera onde:

a) os professores estiverem preparados filosoficamente para a inovacao;
b) os professores forem treinados antecipadamente para a mudanca;
c) os materiais estiverem disponiveis, claros e em bom estado;
d) houver infraestrutura pedagegica suficiente para a inovacao do curso.
(cf. Altman, 1981: 15)

Atente-se para a enfase que ë dada a preparacao teorica (filosofica)
e ao "treinamento" antecipado do professor (virtual, ideal) que, acredita-
se, deseja conscientemente a "mudanca ", a transformacao (aquela que
the é apontada por especialistas), o que vem reforcar ainda mais a
hipotese inicial de uma relacao simplista e simploria entre teoria e
pratica, entre preparacao pedagogica ("treinamento", com conotacao
altamente tecnicista) e "inovacao" da pratica (cf. b acima: treinar para a
mudanca). Como já foi mencionado, em nenhum momento, nesses
textos, considera-se a presenca do sujeito professor e alunos que,
marcado por sua historicidade e clivado pelo inconsciente, se ve,
constantemente, diante da impossibilidade do controle e da inovacao,
entendendo-se inovacao como mudanca radical, dirigida para urn fim por
aquele(s) que se encontra(m) na posicao de autoridade, em virtude de seu
reconhecido saber.

Acrescentando urn exemplo a esse argumento, lembramos que, mais
recentemente, trabalhos e teses tern sido redigidos no sentido de verificar
em que medida se da a transformacao da pratica do professor a partir de
cursos de atualizacdo que se propoem a refletir sobre a metodologia. Tais
pesquisas partem do pressuposto de que a transformacao deve acontecer
aproximando a pratica da teoria, ou melhor dizendo, transformando a
teoria em pratica. Dentre esses trabalhos, destaque-se Abrahao (1996),
tese de doutorado recentemente defendida, cujo titulo já declara o desejo
de renovacao que estaria na base da pesquisa realizada: Conflitos e
contradict-vs do professor de lingua inglesa na renovacdo de sua pratica
de sala de aula. No capitulo V, referente as conclusoes, a autora declara:

Apesar de a professora ter procurado a universidade em
busca de novos caminhos para sua pratica que, segundo
afirmara, estava the trazendo muita frustracao devido aos
resultados insatisfatorios obtidos, apesar de ter demonstrado
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empenho e interesse ao participar do projeto, apesar de ter
manifestado ser seu desejo construir uma pratica de acordo
corn a abordagem comunicativa, talvez tenham faltado a esta
professora dois componentes basicos essenciais para atingir a
renovactio almejada: uma reflexao mais profunda em nivel de
abordagem e uma maior competencia aplicada que, como jk
foi salientado, mostrou-se restrita. (p.306)

E interessante notar que a expectativa da autora era realmente de
que a professora, depois de dois anos de encontros e discussoes sobre a
abordagem comunicativa tivesse "renovado" sua pratica, na exata
medida do que the fora transmitido. Atente-se para o adjetivo novos e
para os substantivos renovaccio ao lado de frustracao, resultados
insatisfatorios e empenho, interesse, desejo [de] construir uma pratica
de acordo corn a abordagem comunicativa, vocabulos que vein
confirmar o desejo de renovacao da parte da pesquisadora. Tal
expectativa, oposta ao que realmente aconteceu, manifesta-se no use
repetido do operador argumentativo apesar de, que, como as demais
concessivas, traz urn enunciado (ou a voz do desejo) que conduz a uma
conclusao oposta aquela enunciada (cf. Ducrot, 1980): assim, se a
professora procurou a universidade em busca de novos caminhos para
sua pratica, se demonstrou empenho e interesse ao participar do projeto,
se manifestou ser seu desejo construir uma pratica de acordo corn a
abordagem comunicativa, entao, segundo a autora, seria de se esperar
que tivesse ocorrido a renovacao almejada; entretanto, nao foi o que
aconteceu. 0 resultado inesperado leva a autora a buscar as razoes:
possivelmente, a falta de uma reflexao mais profunda em nivel de
abordagem e uma maior competencia aplicada (cf. citac5o acima) ou
ainda:

[a] sua formacao audiolingual na universidade, que prioriza
o "treinamento" do licenciando em tecnicas de sala de aula,
ou melhor me expressando, em "receitas prontas de coino
proceder", ou talvez pelo fato de encontrar-se em pleno
processo de transicao limitou-se ao nivel descritivo de
procedimentos,. nao trazendo reflexao com relacao as
concepcOes tearicas que sustentam tais procedimentos.
(Abrahao, 1996: 306-7)

50



40 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1

A falta de preparo advinda dos cursos universitarios ou, talvez, a
falta de uma reflexgo mais profunda em termos de abordagem, bem como
de uma maior competencia aplicada ou, ainda, a fase de transicao em
que se encontrava a professora, sujeito da pesquisa, sao as razeies
apontadas pela pesquisadora, todas elas, com excecao da
apoiadas na necessidade de um maior aprofundamento teorico. Noutras
pesquisas, como Moraes (1990:69) tem sido apontados como provavel
razao os cursos de formacao para professores, freqiientemente
estruturalistas e prescritivos. Isso acontece justamente porque se trata,
em Abrahao (1996), de verificar ate que ponto as reflexoes teoricas,sque
a propria pesquisadora havia proporcionado a professora ao longo de
dois anos, foram capazes de transformar sua pratica pedagogica. Em
qualquer caso, a justificativa para a nao transformacao se encontra "fora"
da constituicao do sujeito: no contexto politico escolar (cf. Clarke, 1994),
nos cursos de formacao (Moraes, 1990; 1992), nos cursos universitarios
ou na fase do processo (Abrahgo, 1996). Depreende-se dai a necessidade
de transformar o contexto politico-escolar ou de modificar os cursos
universitarios e entender melhor o processo. Tal constatacao, que se
configura como uma falta que nao pennite a realizacgo do desejo,
justifica o retorno a teoria que volta a realimentar a pratica e assim
subseqiientemente, adiando a solucao plena ad aeternum.

Em nenhum momento (e nem poderia ser de outra forma, em vista
da concepcao adotada de sujeito cartesiano), considerou-se que os
resultados obtidos estariam apontando para o fato de que o sujeito nao
simplesmente o que ele "quer" (conscientemente) ser, mas se constitui
historicamente numa dada formacao discursiva (heterogenea por
natureza) que exerce papel preponderante no seu dizer e no seu fazer (ao
mesmo tempo em que a por eles constituida); que, enquanto sujeitos
inconscientes, nao temos controle total sobre o que dizemos e fazemos, e
muito menos sobre os efeitos de sentido desse dizer e fazer; que a relacao
teoria e pratica (acgo) é mais complexa, assim como a aprenclizagem, do
que desejariam pedagogos, lingtlistas aplicados e professores que,
marcados pela ansia da totalizacao e da completude, buscam uma
passagem direta, sem obstaculos de qualquer natureza, entre teoria e
pratica, uma completando a outra; que, marcados pelo desejo recalcado
de completude, e pela falta que dai emana, deparamo-nos com o
adiamento ad infinitum da solucgo, da totalidade e do controle. E isso
porque acreditamos que o sujeito nao é homogdneo, individuo (= in-
diviso, uno) consciente, centro do seu dizer, como postula a visgo
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idealista logocentrica (racional) da cultura ocidental (cf. Derrida,1972),
mas social, e por isso mesmo heterogeneo, atravessado pelo inconsciente,
marcado pelo momento historico-social e, portanto, pelas ideologias de
seu tempo.

Gostaria, ainda, de lembrar que, na area da lingiiistica aplicada, de
modo particular, a crenca na possibilidade do controle (cf. Krashen e
outros) que, por sua vez, advem da concepgao de sujeito consciente e
racional, somada a crenca de uma interferencia positiva (insumo) da
parte do professor (cf. em Krashen a teoria do i+1), encontra respaldo na
psicologia cognitivista que tanto influenciou e tem influenciado a
abordagem comunicativa e os estudos sobre o processo de ensino-
aprendizagem desde a decada de oitenta. Ausubel (1978:108), um dos
maiores psicologos da cognicao, afirma que:

Conceptual development involves a continuous series of
reorganizations in which existing concepts are modified as
they interact with new perceptions, ideational processes,
affective states, and value systems.

Assim, aprender de forma significativa, como afirma o eminente
psicologo, consistiria em integrar novas informacoes, valores,
percepcoes, estados afetivos aos conceitos previamente adquiridos,
modificando, dessa maneira, a estrutura cognitiva (conceitual) já
existente (cf. Ausubel, 1978:99'). Ora, a enfase na cognicao, na
inteligencia pOe em realce a noceao de sujeito cartesiano, enquanto ser
racional e esquece ou relega para segundo piano a natureza social e,
portanto, ideologica (inconsciente) do sujeito (cf. Bahktin, 1977). Como
decorrencia do sujeito ideal consciente, os estudos cognitivistas vem
reforcar a perspectiva simplista das relacoes diretas, nao
problematizadas, entre teoria e pratica, tao bem defendidas, como
mostrarnos ate. aqui, por pesquisadores na area da Aplicada.

Em suma, a lingiiistica aplicada, tanto na acepcao de aplicacao de
teorias lingiiisticas quanto de ciencia aut8noma, marcada pela
transdisciplinaridade, trabalha com a dicotomia teoria/pratica, embora de

"In learning a new concept, as much or more depends on existing properties of cognitive
structure and on the general developmental status and intellectual ability of the learner as
on the nature of the concept itself and the way in which it is presented." (Ausubel, 1978:99)
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modos diferentes; a primeira, de forma explicita: em posiclo secundaria
com relacao aos lingtiistas, os linguistas aplicados estudam os modos de
aplicac5o dessa mesma teoria; e a segunda, de forma camuflada: os
linguistas aplicados buscam transitar livremente de uma a outra. Em
ambos os casos, o professor constitui urn intermediario (por vezes, mero
"aplicador") entre as reflexoes teoricas dos pesquisadores e os alums, em
quem recaem as "solucoes" encontradas ou as ditas inovacoes
pedagogicas. Veremos, a seguir, alguns exemplos que nos levaram a
questionar e a considerar simplista essa maneira direta de encarar as
relacoes entre teoria e pratica, observando como professores de linguas se
apropriam de teoria(s) e a(s) transformam em acAo pedagogica.

2. A teoria e a pratica na sala de aula

Observemos, a seguir, falas de professores em entrevista ou em
segmentos extraidos de aulas de lingua portuguesa e de lingua
estrangeira sobre o ato de ler (2.1) e sobre o ato de redigir (2.2),
segmentos esses que nos levam a questionar a relac5o simplista entre
teoria e pratica, com base no pressuposto segundo o qual a possivel partir
da pratica para buscar na teoria a solucao e voltar a pratica (no caso,
sala de aula) mediante assimilacao de tecnicas e propostas metodologicas
prontas para solucionar os problems. Tal assimilacdo (ou
aprendizagem) por parte do professor a vista enquanto processo
meramente (ou sobretudo) cognitivo (mental), concepcao que, como já
dissemos, tern por base a crenca no sujeito ideal, consciente e uno.

2.1 Sobre o ato de ler

Uma professora (doravante P) inicia sua aula de fiances
instrumental para universitarios, em que trabalha a compreensao de um
texto extraido de uma revista de grande circulacao, dizendo o seguinte:

S.1 - P: 0 trabalho em cima do texto, uma primeira abordagem do
texto, ta? uma primeira leitura, uma primeira olhada no texto // Procure
fazer uma antecipaca-o do conteudo tá? / e do que trata o texto o que que
a imagem do texto / o proprio titulo / eventualmente palavras como // que
tenham letra maiiscula / numero enfim todos os dados, nomes de cidades
enfim todos os dados que possam estar sendo identificados numa
primeira abordagem do texto // depois nos trabalhariamos aqui apenas a
primeira pagina e depois o trechinho que vem na pagina seguinte /

53



CORACINI 43

procurando descobrir / inferir / enfim perceber o sentido dos elementos

que nessa primeira abordagem a gente nao conseguiu perceber // endo 6
realmente aquele processo do vamos ver // podemos marcar as palavras

que nAo entendemos que foram complicadas e depois ja tendo uma
primeira id6ia / uma primeira hipotese do que o texto esti dizendo /
tentar inferir / tentar descobrir o que cada palavra quer dizer // 6 evidente

que todo texto tem tuna 16&a interna ne? / o autor tenta nos passar uma
mensagem e 6 essa 16gica que a gente tern que descobrir ta? // a nossa
experiencia pessoal vai nos permitir essa compreensao e... e 6 esse
trabalho inicialmente que a gente se propde a fazer // end° primeira
coisa pm eu compreender um texto / a primeira coisa que eu tenho que
fazer pm abordar o texto 6 tentar descobrir... de que texto se trata? /
quem fez o texto? / qual 6 o objetivo desse texto? / nos no temos muitos

dados aqui / mas podemos descobrir algumas respostas pm isso // do que

se trata? / qua16 o assunto do texto? [a professora pergunta aos alunos]2

Convem observar que a professora da seqiiencia anterior (S.1),
havia participado de varios cursos sobre o ensino instrumental de linguas

e acreditava ter "assimilado" nao s6 a teoria, como tambem a
metodologia, isto e, acreditava saber pew em pratica o que aprendera na
teoria. Percebem-se varias vozes na constituicao do seu dizer: ensino
comunicativo de linguas (ensino centrado no aluno), lingiiistica do texto

(todo texto tem uma logica interna) , pesquisas sobre o ato de ler
(formulacao de hipoteses seguida de verificacao no texto, conjunto de
inferencias, cf. Vigner, 1979). Fala de uma primeira abordagem / olhada

no texto (abordagem global do texto) pars fazer uma antecipacao do

conteudo cita alguns elementos que deveriam ser observados para saber

do que trata o texto; depois, procederiam a verificacao de cada
paragrafo (mas, verificacao do que?).

Depois de trabalhar a primeira pagina dessa maneira, trabathariatn

a pagina seguinte, procurando descobrir, inferir, enfim, perceber o
sentido dos elementos que nessa primeira abordagem nao foi possivel
perceber. Note-se que se a primeira abordagem seria feita apenas sobre a
primeira pagina, como seria possivel perceber o sentido dos elementos

que a primeira abordagem nao permitiu? A frase seguinte evidencia a
visao de P a respeito do ensino instrumental: entao e realmente aquele

2 Legenda: S=segmento; Professor, 1P primeira fala do professor; A=aluno; AMX: varios

alunos; /1)ausa breve; // pausa mais longs; [inc] = incompreensivel.
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processo do vamos ver (atente-se para o uso inadequado, ou pelo menos
deslocado, do vocabulo processo). A professora prossegue dizendo aos
alunos que podem marcar as palavras desconhecidas que foram
complicadas para depois tentar descobrir o que cada palavra quer dizer.
Ora, sabemos que o ensino instrumental de linguas preconiza que se
tome nota do que see capaz de entender e nao enfatiza a compreensdo de
cada palavra. Talvez possamos ver al a voz da metodologia tradicional
que prioriza o estudo do vocabulario.

Antes do estudo do texto propriamente dito, P lembra que o autor
tenta nos passar uma mensagem e essa mensagem seria a logica interna
do texto, que a preciso descobrir; que ë a nossa experiencia pessoal que
vai nos permitir essa compreensao; percebe-se ai algum vestigio ainda
que deturpado da visdo interativa de leitura (interacdo leitor-autor via
texto) que preconiza uma certa interferencia do leitor na constnicao do
sentido. A professora nao explica, entretanto, como e em que
circunstancias a experiencia pessoal do leitor-aluno vai permitir atingir a
mensagem do autor. P finaliza como se estivesse sintetizando (na
verdade, nao o faz) o que acaba de dizer: a primeira coisa que eu tenho a
fazer a tentar descobrir: de que se trata? quern fez o texto? qual 6 o
objetivo desse texto? Observa que nab temos muitos dados aqui, mas
podemos descobrir algumas respostas pra isso. Essa afirmacao parece
contraditoria corn relacao ao que foi dito anteriormente: se o texto nao
traz dados para que se possa responder as perguntas a seu respeito e,
portanto, a respeito das intencoes do autor (mensagem, objetivo do
texto), sera que apenas as experiencias previas permitiriam faze-lo?

Vale lembrar, ainda, que a concepcao de leitura que P tenta
resumir, explicitando a sua compreensao do que the foi ensinado ou do
que leu, parte de uma concepgao generica de leitura que leva o aluno a
acreditar que a dessa maneira que ele le, ou que a dessa maneira que
deve ler. Atente-se, pois, para o carater prescritivo da fala de P1 que
parece ao se coadunar, ao menos na teoria, corn a "filosofia" do ensino
centrado no aluno, tao defendida pela abordagem instrumental de
linguas: procure fazer..., a gente tem que descobrir, primeira coisa pra
fazer..., que eu tenho que fazer... Entretanto, o uso de modais e
modalizacoes ameniza tal atitude: uso do verbo modal poder (podemos
marcar..., possam estar sendo identificados...); de modalizacoes como o
futuro do preterite (nos trabalhariamos...) e ate do pronome EU (a
primeira coisa que eu tenho que fazer...). Finalmente, gostaria de deixar
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claro que a aula em que se insere. S.1 nao segue os passos anunciados,
predominando a leitura do professor e a traducao linear.

Vejamos mais urn exemplo de conceitualizacao pelo professor,
desta vez durante tuna aula de portugues, numa 88 serie, ao responder a
pergunta de uma aluna sobre o que seria interpretacao de texto:

S.2 - 1P: Estes exercicios que nos fazemos depois de ler urn texto /
interpretacao de texto // agora / se o autor faz a pergunta sobre aquele
texto voce nao sate explicar com as suas palavras? / isso é interpretar //
agora / as vezes o autor escreve de tal maneira / tA? / que a resposta nao
esta clara / esta implicita // por exemplo a ironia // entao o autor pode
dizer uma coisa / mas pode ser com ironia que ele queira dizer o
contrario // isso voces podem perceber se lerem muito // agora essa
menina faz a pergunta e fica conversando ne? / nao foi voce que fez a
pergunta?

[logo depois:]

2P: TA / o que mais eu disse? / que para voce interpretar voce tern
que ir alem do texto / as vezes ele esta fazendo uma ironia / LA? / fala de

fala por exemplo que a mow a bonita / mas implicitamente esta
dizendo que nao bonita na verdade / talvez seja interiormente / pelo
texto / como o autor trabalha o texto é que é importante // agora / isto a
gente consegue perceber / ser sensivel a isso / se ler bastante ne? / por
isso a gente da bastante leitura // entao gente / tudo que a gente da / a
gente manda ler o livro dificil / manda ler diversos livros / para chegar
no ponto / gente / nao pode pensar "aquela coisa chatinha que a
professora esta obrigando a fazer" // como eu ainda tenho que dar
colocacao pronominal / um monte de coisa que vacs cair nos vestibulinhos
/ vamos rapidinho nessa materia que eu nao quero demorar muito...
nessa parte

Em S.2, P parece fazer a cliferenca entre compreender (responder
"literalmente") e interpretar ("responder corn as proprias palavras").
Mesmo aqueles que admitem que interpretar a "fugir do texto", é "dar
sua opiniao", entendem por compreensao essa "fidelidade" ao texto ou ao
autor (o que o autor quis dizer). Essa mesma visao de interivetacao
(interpretar a saber explicar com suas proprias palavras o que o autor
quis dizer; a ir alem do texto) a assumida pelos alunos que afirmam que
interpretar é responder ao questionArio do livro didAtico sobre o texto; é
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dizer corn as proprias palavras o que o texto coloca, mesmo se, na hora
da aula, o(a) professor(a) nao aceita como corretas senao as respostas que
reproduzem segmentos ipsis litteris do texto. Tais falas apontam para a
maioria dos manuais didaticos que fazem essa distincao ou ainda para
textos tearicos de lingiiistas aplicados ou pedagogos que fazem a
diferenca entre compreender e interpretar, dois niveis de leitura, mais ou
menos reproduzidos em cursos de atualizacao. Note-se que a leitura do
texto (em voz alts e segmentada, na maioria das vezes) precede as
perguntas de compreensao (que seguem a linearidade do texto, de modo
que Basta reconhecer a resposta no texto), e estas, por sua vez, precedem
a interpretacao, que se constitui de perguntas que solicitam a opiniao ou
a relacao do texto com a vida do aluno ou com a realidade exterior ao
texto. Raramente, o professor realiza essa etapa, ja que nao pode se
demorar (perder tempo), porque ainda tern que dar colocacao
pronominal, "um monte de coisas que vao cair no vestibular".
Percebem-se, nesta fala como nas outras, vozes dissonantes
(heteroglossia no dizer de Bakhtin, 1977) que interferem na pratica da
leitura em sala de aula e a caracterizam como constitutivamente
heterogenea.

Observe-se, ainda, como uma professora de ingles elabora a sua
concepcao de leitura, numa entrevista informal:

S.3 - P3: Pra mim... ler o decodificar letras... e a partir dessa
decodificacao... tomar conhecimento de urn mundo diferente do que ja
conhecia ne? / uma boa leitura quando realmente a pessoa se
intera corn o que esta escrito e nesta interacao tem que haver assim
algo de born pra se aprender alguma coisa porque ler so por ler num
leva a nada ... ne? / e a leitura ela o trabalhada ... a partir de um
texto...claro entio esse aluno tem que ter o texto ne? / o professor / no
caso eu / unh leio o texto vocabulario eu acho assim / a leitura
fica muito vazio ne? / ele tern que conhecer o que ele esta lendo / e a
repeticao oral a muito importante o professor sempre ele é urn
mediador ne? / acho que sae existe assim / a nao ser quando o aluno
autodidata / ele vai pegar o livro vai trabalha em casa .../ mas eu acho
que isso nao vem muito ao caso nao .../ entao o professor a muito
importante / que a atraves da relacao aluno-professor que o aluno vai fica
assim mais... consciente do que o uma leitura... vai aprender mais
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Atente-se para o fato de que, em lugar de uma assimilacao e,
portant°, de uma reestruturacao que tenderia a reorganizar de maneira
homogenea as estruturas previas no que diz respeito a teoria da leitura,
nota-se a presenca de varias vozes, acoplando-se tunas as outras, sem que
nenhuma, aparentemente, desapareca. A mudanca de concepgao se da
pela justaposicao de vozes que provem, provavelmente, dos
conhecimentos adquiridos pelo professor ao longo de sua formacao
profissional pratica de ensino, cursos de atualizacao, propostas
curriculares, livros didaticos misturados com suas ex-periencias
profissionais e demais experiencias sociais, suas crencas no que diz
respeito ao ensino da lingua estrangeira, e, mais particularmente, ao
ensino da leitura.

De urn lado, leitura enquanto decodificacao de letras, do outro,
conhecimento de urn mundo diferente (interacao com o mundo),
interacao do leitor corn o que esta escrito (no sentido de "inteirar-se").
Vale observar que a metodologia utilizada, no dizer da professora, segue
os passos de uma aula "normal", isto é, dentro dos padre es habituais,
tradicionais: leitura em voz alta, estudo do vocabulario para "conhecer o
que esta lendo", repeticao. 0 professor, no dizer da informante, é um
mediador, poise na relacao coin ele que o aluno ganha consciencia do
que seja leitura. Percebem-se ai, de urn lado, vestigios do metodo
tradicional gramatica, vocabulario, traducAo , do metodo audio-
lingual (ou ate mesmo audio-visual) em que se faz presente uma certa
visa° de estruturalismo linguistic° repeticao oral; de outro lado,
vestigios da abordagem comunicativa: professor enquanto mediador,
consciencia do ato de ler, interacao leitor-texto. Tudo isso, talvez, na
ilusao (inconsciente, corn certeza) de que é possivel abranger o ato de ler
na sua totalidade, acumulando-se aspectos das varias abordagens
apreendiclas teoricamente e la. Vale ressaltar que, na pratica de sala
de aula de P3, predomina a visa° estruturalista e/ou tradicional, como
mostram gravacees do nosso corpus.

Tomemos, finalmente S.4, segmento extraido de uma aula da
disciplina leitura intensiva em ingles muna universidade da capital
paulista ( curso de Letras), no momento em que P comenta com os alunos
o texto de Leech & Svartvik sobre a Gramatica Comunicativa do Ingles
(A Communicative Grammar in English), tecendo consideracoes sobre o
ato de ler e a escrita que denunciam as concepcdes por ela aprendidas em
curso de mestrado e o modo como tenta relacionar teoria e pratica.
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S.4 - P: Ok / there are two points of view here about grammar ok? /
if you follow this book you follow the structuralism and if you follow this
one you follow the communicative approach // So as there are two points
of view here / you have two points of view here about something // The
point of view of the author is expressed by this work // So when we write
/ when we read a text / any text / any means of communication / we have
to think about the author // or the writer and about (...) so in any ah!
written text there are three implications: the writer / the text itself / and
the reader // when the text is ready / it separates from the author / it
doesn't belong to the writer any more / it's something alive // Anybody
can touch it / can read it / can talk about it ah! (...) let's find (...) ah! so
the author when he writes (...) he tries to communicate something / his
ideas / his point of view ok? / and he has an ideal reader in his mind / so
he interacts with this ideal reader // We / when we read we have to
interact with this ideal reader also // The reader that the writer supposes
is going to read the text // So when we read / we have to think about
these things // When they talk about practical issues (...) the way the
writer thinks, we try to reach the author's believes / the author'point of
view / ok? / understand it?

Axxx inc.]

P: So / we can't see the writer / we don't know the writer / but we
can see a (...) of the inner world of the writer through his sentences //
That's why I gave you the letter / because when you write you're trying
to communicate something of your inner world / so let's try to know
somethint about the author / (...) says: try to reach the author / what does
he think? / how is he or how is she? / what kind of people write this kind
of letter? / What's behind the text?

Percebem-se, no segmento em questao, ao lado de um "parti pris"
corn relaeao a abordagem comunicativa, descartando visivelmente o
ponto de vista estruturalista tambem tratado pelo texto em discussao,
fortes vestigios da visao interacionista de leitura e da escrita (cf.
Coracini, 1996: a respeito): quando se le, quando se escreve um texto
qualquer devemos pensar no autor (interacao texto-leitor ou leitor-autor
via texto) que tern sempre suas intencoes ao escrever. Ao leitor cabe
apreender essas intencoes que o autor pensa", suas "creneas", seus
"pontos de vista"), o que leva inevitavelmente a busca de um sentido
utile° para o texto: o sentido que o autor quis the dar. I15o podemos ver o
autor, segundo P5, mas as marcas do seu mundo, do que ele pensa,
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permanecem nas frases, nas palavras; cabe, mais uma vez, ao "born"
leitor apreende-las e, assim, chegar a conhecer o que o autor tinha em
mente ao escrever o seu texto (novamente a linguagem é vista como
transparente). Tal visao tem sua origem na retorica de Platao e na teoria
da argumentacao de Perelman e, em seguida, de Ducrot. Essa concepcao
argurnentativa da linguagem, cujo objetivo é convencer o outro (ouvinte
ou leitor) do que o autor esti enunciando, aliou-se, como sabemos, a
concepcao interacionista de leitura. A professora, no entanto, parece
extrapolar essa concepcao, trazendo-lhe modificacoes, ao afirmar que o
leitor deve interagir tambem corn o leitor idealizado pelo autor: nos,
quando lemos, temos que interagir corn esse leitor ideal tambem /.../
Enteio quando pensamos em leitura nao é apenas nos e o autor, temos o
autor, um leitor ideal, nos, os leitores, e o texto... Como se nao bastasse
interagir com o autor (ausente, mas presente nas palavras do texto), o
born leitor (nos, os leitores) deve tambem interagir com o leitor virtual
(ou ideal) imaginado pelo autor.

Convent notar, ainda, que, em S.4, justamente devido a insercao de
uma perspectiva teorica sobre a leitura e a sua interpretacao por parte de
P, tem-se a impressao de que P acredita, de maneira simplista, como já
dissemos, que teorizar sobre a leitura leva necessariamente a uma
determinacia mudanca de atitude por parte dos alunos coin relacao ao
prOprio ato de ler. Se assim nao fosse, por que seriam dadas tais
explicacOes aos alunos que, embora no 3° grau, encontram-se numa aula
de "pratica" de leitura? Ao lado do desejo de interferir numa dada
direc'ao, talvez possamos perceber nesse segmento a valorizacao da teoria
por parte de P que, por sua vez, tambem se sente valorizado por conhecer
algo sobre o ato de ler (privilegio dos intelectuais!), bem como o desejo
de transferir para a pratica o que aprendeu na teoria. Novamente, a
crenca na assimilacao total (perfeita) da teoria e na sua passagem direta
pun a pratica.

2.2 Sobre a escrita

Observemos, a fala de P em S.5 sobre a redacao em aula de lingua
portuguesa (8' serie):

S.5 - P: Gente / tern alguns problemas que aparecem nas redacoes
que retratam o quanto voces nao prestam atencao muitas vezes quando a
gente fala de gramatica ne? / Paulo / por exemplo / a Vanessa... a
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Vanessa esta ai? / "as vezes muitas criancas vao para a escola so para
comer" / "as vezes vao so para comer" ela nao coloca crase por exemplo
em as vezes / quer dizer / este ano nOs jk estudamos crase / no? aquele
estudo nao foi em vao / nao foi se para enfrentar as aulas / e para
melhorar a redacao de votes / entao eu gostaria que quando votes fazem
redacao / votes lembrem das regrinhas / daquilo que nos estamos
comentando / para nao fazer aquele erro porque quando aparece um
erro... depois que a materia foi trabalhada ai realmente a redacao jk
perde o valor / nao é como quando o aluno entra na 5a. serie e ainda nao
tern culpa de ter errado aquilo ne? / votes já estao aprendendo regras
gramaticais / regras de acentuaccio / de crase / tudo II born / uma coisa
que eu queria comentar e o seguinte // em uma frase como "o Brasil é
assim por causa dos politicos e das pessoas ignorantes que existem" / a
aluna pode comecar uma redacao dizendo "o Brasil a assim por causa
dos politicos corruptos e das pessoas ignorantes que existem"? Nao /.../
(grifos meus)

A forma pontuacao, acentuacao, regras gramaticais, enfim, a
gramatica sao os "probleminhas" mais apontados por P em S.5 e pela
maioria dos professores participantes de nossa pesquisa, no que diz
respeito a redacao: sem a correcao gramatical, ela "perde o valor".
Subjaz a concepcao de linguagem enquanto ex-pressao do pensamento:
como apenas a linguagem enquanto produto transparente pode softer
interferencias externas, reconheceu-se, na Antigiiidade, a necessidade de
interferir na forma de expressao como Unica maneira de interferir no
pensamento. Talvez dal provenha a tendencia quase que exclusiva
correcao dos elementos formais (grafia, pontuacao, concordancia,
regencia etc.) na pratica escolar da redacao. Esta deve, entao, constituir
urn ato consciente, assim como o erro que deve ser evitado. Do ponto de
vista da concepcao de aprendizagem, parece que subjaz a essas praticas a
concepcao cognitivista que acredita na tomada de consciencia (sujeito
controlador, consciente), já que ensinar significa tornar conscientes as
regras, os contendos e, como decorrencia, os proprios erros. E
interessante observar o use do vocabulario para se referir a aula de
redacao: enfrentar (as aulas), como a um inimigo; culpa de ter errado,
como se o erro fosse vergonhoso, pecaminoso; a redacao perde o valor,
como se o seu valor estivesse apenas na correcao gramatical. As palavras
e expressoes negritadas denunciam tuna certa ideologia. Nao queremos
corn isso dicotomizar forma e conteirdo, como parece acontecer quando
se privilegia a forma sem discutir os efeitos de sentido, mas
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problematizar as concepOes da transparencia da linguagem e de sujeito
cartesiano determinantes nas relacees entre teoria e pratica.

Observe -se que a primeira parte da fala de P, no ultimo segmento,
parece entrar em conflito corn a pergunta feita no final, chamando a
atencao dos alunos para o use inadequado do anaferico "assim" no inicio
de um texto. Percebe-se ai a preocupagao corn a organizacao do texto, ou
melhor, corn a coesao textual. Cabe ressaltar, porem, que essa
preocupacao corn o texto toma uma pequenissima parte da aula e que,
ainda assim, nao escapa ao mito da forma, desta vez nao da frase, mas do
texto, fazendo emergir, ao mesmo tempo, a voz, ainda que a distancia, da
linglistica textual.

0 segmento 6, a seguir, apresenta opinioes de alunos em entrevista
informal sobre a atividade de redacao e denuncia o mesmo tipo de
conflito que a possivel perceber na fala dos professores. Trata-se de

alunos de 1° e 2° graus opinando sobre os aspectos que consideram mais
importantes na avaliacao de tuna redacao:

S.6 - Al: 0 aspecto mais importante ao se corrigir uma redacao
verificar a ortografia, o vocabulario e o tema principal desta.

A2: ... is avaliar em principio a caligrafia, logo apes o emprego das
palavras, vendo se estao corretamente escritas.

A3: ... alem de ver os erros que os alunos cometem é ver tambem se
ele fez paragrafo e nao passou da margem.

A4: 0 mais importante dentro da aula de redacao a trabalhar o
senso critico e criativo de cada aluno. Ao corrigir uma redacao, os
aspectos de fundamental importancia sao a pontuacao correta, porque, se
nao for pontuada corretamente uma redacao, as frases perdem o sentido,

a criatividade. e a letra c importante, porque quem esta lendo nao precisa
decifrar o que esta escrito.

A5: Entender a iddia e a mensagem que a pessoa pmmildcu paaa.
sem modifica-las e apenas corrigir sews erros de regras e concordancias
para a evolucao da escrita, para tuna boa redacao.

Nao fica difiCil perceber, nessas opinioes, falas e praticas do
professor (quern esta lendo nao precisa decifrar o que esta escrito; o
senso critico e criativo; ver tambem se eles fazem parOgrafo e nao
passam da margem...). Observe-se como parecem contraditerias as
respostas de A4 e A5: ao lado do senso critico (que, em geral, nao se sabe
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bem o que é) e da criatividade (seria originalidade?), que devem ser
desenvolvidos na aula de redacao, os alunos apontam, como o mais
importante para a correcao, os aspectos formais pontuacao,
concordancia, enfim, regras gramaticais e a letra. A5 considera
importante que o professor nao modifique as iddias do aluno, antes,
procure compreende-las. Todas essas opinietes remetem para a aula de
redacao mais comum nas escolas piiblicas por nos analisadas: corrigem-
se apenas os erros gramaticais, enfatiza-se a necessidade da letra legivel,
de uma pontuacao correta ou modifica-se o texto do aluno em nome da
correcao formal e tradicional. Alias, sao tambem os aspectos formais os
que mais sao enfatizados na aula de leitura: pronimcia, gramatica... (cf.
Coracini, 1995b). A discussao do tema, se ela a feita na aula de redacao
para orientar o aluno (que alias, em geral, gosta que isso seja feito) e o
resultado é a homogeneizacao das redacaes que "saem" todas
semelhantes umas as outras, apagando a heterogeneidade que constitui
todo o dizer.

As falas aqui apresentadas constituem apenas alguns dos muitos
exemplos que constituem nosso corpus. Nelas, percebem-se ecos, talvez
deformados, de vozes, por vezes dissonantes, confusas provenientes ndo
apenas de diferentes estudos sobre o ensino de linguas e sobre a
metodologia, incluindo-se as vozes que constituem o livro didatico, como
tambem das experiencias cotidianas de sala de aula, de modo que parece
impossivel relacionar teoria e pratica de forma dicotomica ou totalizante.

3. ConclusAo

Vale ressaltar, para finalizar, que a situacao de subserviencia ou
secundaridade da LA corn relacao a chamada pesquisa basica ou teorica,
que abordamos ligeiramente no inicio deste artigo, corresponde
aproximadamente a mesma relacao entre LA e professores: a estes parece
caber a tarefa de "aplicar", ou seja, colocar em pratica, na sala de aula a
metodologia que os lingtiistas aplicados defendem, a partir de pesquisas,
muitas vezes empiricas, a bem verdade, mas sempre em condicoes que
nunca ou raramente correspondem as reais situaceses de sala de aula, tao
diversificadas quanto forem os paises, as regioes, os grupos. Ainda que
defendamos a existencia de regularidades que fazem da sala de aula uma
formacao discursiva onde se manifestam relacoes de poder, é tambem em
nome do conceito mesmo de formacao discursiva que se defende a
diversidade, o diferente, a presenca constante da resistencia (cf. Foucault,
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1979). Dizer o que se deve fazer é, no minimo, fazer tabula rasa das
diferencas: é acreditar que a verdade se encontra em alguem ou em
algum lugar e que é preciso lutar para atingi-la (ideal culturalmente
perseguido), tentando per em pratica o que nos é ensinado. Se é

ou talvez impossivel, escapar a essa tendencia teleologica, é, no entanto,

possivel buscar questions -la para minimizar seus efeitos castradores e

avassaladores.

Por outro lado, podemos concluir que, a revelia do consciente, os
segmentos aqui apresentados apontam para a complexidade da relacao

teoria-pratica. mas nao uma complexidade meramente cognitiva. Para

cntendermos melhor o que isso significa, é preciso lembrar que toda
teoria. enquanto abstracao, a tambem interpretacao e que toda "pratica"

ja é por si so interpretacao. Ora, interpretar é urn ato que nao se encontra

sob o controle total (consciente) do interpretante, mas depende da sua

historicidade, dos valores, crencas (socialmente partilhadas),

experiencias de toda sorte (afetivas, sociais, intelectuais); enfim, é a vida

do sujeito-interpretante que determina a sua maneira de ser, de ver, de
perceber. de sentir, de se relacionar e de pensar.

Nao queremos corn isso negar ao sujeito qualquer acao politica na
transformacao do mundo: o movimento é constante e ininterrupto, sem

&Aida alguma; as mudancas, por vezes imperceptiveis, ocorrem a cada

moment° e se ciao gracas as resistencias que toda relacao de poder suscita
(cf. Foucault, 1979), ou ainda, tomando os termos de Bakhtin, a presenca

de forcas centripetas e centrifugas conflitantes, que, por seu carater
teleologico. buscam a realizacao de seus objetivos e, inevitavelmente,

provocam deslocamentos. E preciso ter clareza, entretanto, de que os
resultados nao sao controlaveis, isto é, nunca ocorrem segundo os desejos

e pianos de cada urn dos grupos em conflito3 que, ilusoriamente, lutam

para atingir seus objetivos.

Uma vez entendido isso. fica facil perceber que nao é possivel
imputar a toda aprendizagem ou reflexao teorica uma mudanca radical
de comportamento, na exata medida da proposta teorica ou das solucoes

trazidas pelos lingiiistas aplicados e pedagogos. 0(a) professor(a) pode

Agradeco ao parecerista dente artigo por me ter lembrado possiveis efeitos de sentido que
desvirtuariam o meu dizer e me ter feito, assim, buscar uma maior explicitacrio das minims

embora saibamos que jamais teremos a garantia do controle do sentido.
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ter assimilado teoricamente os principios de uma determinada
metodologia e, na pratica, proceder segundo sua experiencia ou suas
crencas, ainda que inconscientemente; ou ainda, e e o que parece mais
normal, proceder de acordo corn uma mistura de fragmentos teericos
resgatados aqui e la (e nao teorias completas e coerentes) que the chegam
atraves de leituras ou de cursos de formacao continuada e se modificam
ao se cruzarem, inevitavelmente, entre si e corn as crencas e experiencias
cotidianas que caracterizam sua pratica. Assim, tudo leva a crer que a
mistura de teorias nao constitui apenas uma etapa do processo de
aprendizagem como parece querer provar Abrahao (1996:306) nem
ainda que uma teoria so a assimilada de fato quando encontra eco numa
certa pratica, especifica e deliberada ou intencional, no dizer de Ausubel
(1978:310), mas ocorre de maneira alinear, desordenada e incontrolada.

Alem disso, see verdade que as falas aqui analisadas levam ao
questionamento da concepcao de ensino/aprendizagem veiculada
fortemente por pedagogos e lingiiistas aplicados, e da relacao entre
cursos de atualizacao ou de formacao e pratica de sala de aula, na medida
em que suavizam a responsabilidade dos primeiros com relacao a pratica,
tambem a verdade que essas falas mostram que a questa° nao se coloca
simplesmente na falta de informacoes teoticas, nem na maneira como
ministrado o curso ou como chega a informacao ao professor, mas na
"vida" desse professor, na sua propria histOria enquanto individuo e
sujeito participante e construtor de uma formacao discursiva, por sua vez,
ancorada num momento historico-social que regula as formas de
expressao e de comportamento nas relacoes de poder que inevitavelmente
abrem brechas pars a resistencia (cf. Foucault, 1979). E evidente que os
cursos, os estagios de formagao sao parte da histOria de urn professor,
mas nao podem ser isolados e transformados em imicos responsaveis pela
situacao de ensino-aprendizagem que caracteriza a escola de 1° e 2°
graus em nosso estado.

Tal responsabilidade, alias, nao recai sobre ninguem em particular:
fruto do momento social e historico em que vive, o sujeito, cindido,
fragmentado, sofre a acao do seu inconsciente, fazendo aflorar, a revelia
do seu consciente, desejos, recalques, de maneira que jamais podera ter o
controle absoluto sobre o que diz, sobre o que faz, o que pensa, mesmo
que ilusoriamente o desejem pedagogos, lingiiistas aplicados, autoridades
responsaveis pela educacao. E bastante ilustrativa, a respeito do
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inconsciente e do desejo recalcado, desejo de transparencia da
linguagem, a obra de Melman (1991), sobretudo na seguinte citacao:

Ouer dizer que para cada um, qualquer que seja sua histaria
lingiiistica, o inconsciente sera sempre interpretado como se
houvesse ulna lingua original que tivesse permitido esta
transparencia perfeita, ou seja, a articulacao do desejo, mas
que algum acidente produziu urn impedimento. A partir de
entilo, esta lingua tornou-se a lingua de um sujeito acometido
de mudez quanto a expresseio do desejo, e este desejo nao
pode mais se exprimir a nao ser pelos acidentes e caprichos.
Pois bent, ao mesmo tempo essa "Grundsprache" torna-se
tambem a lingua de um pai, aquele mesmo pai que procedeu a
este interdito, o desejo se reclamando necessariamente dele,
de urn pai condenado a mudez. (p.50)

Queremos corn estas reflexoes defender a iddia de que nao
possivel explicar as relacoes entre teoria e pratica, sem considerar o
sujeito e sua constituicao psicanalitica e social, como parecem fazer as
ciencias, na ansia da objetividade (cf. Coracini, 1991). A busca da
transparencia, que se manifestaria no controle da aprendizagem e,
portant°, num primeiro momento, na tao desejada assimilagao perfeita
ou ideal dos ensinamentos teoricos, e, num segundo momento, na
transformacao dessa assimilack em atos (pratica), coincide com a busca

de uma verdade que, ao mesmo tempo em que transcende ao pr6prio
homem, s6 é possivel ser atingida a partir da razao, do logos, capaz de
controlar a diversidade para chegar a generalizacao. Se, entretanto,
considerarmos o sujeito inconsciente, disperso e heterogeneo,
chegaremos a conclusao de que tal maneira de ver as relacoes entre
teoria e pratica, entre problema e solucao e, portanto, a propria
aprendizagem. é, como ja aftrmamos na prirneira parte deste trabalho,
simploria e simplista pois, ainda que as pesquisas acreditem partir da
observacao da sala de aula, a realidade sera sempre interpretada e as
solucties, alem de idealizadas, sao, de certa maneira, impostas ao
professor que. ilusoriamente, acredita par em pratica o que the foi

ensinado.

A presenca desordenada de vozes, multiplas e thssonantes, garante
o carater parcial e fragmentario das relacoes entre teoria e pratica e
provoca sua necessaria despolarizacao. Se a pratica encontra obstaculos
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para "aplicar" a teoria, nao podendo nunca ser considerada como
semeihante ou reprodutora desta, a teoria, por sua vez, encontra na
pratica obstaculos para a sua formalizacao. 0 suplemento e a turbulencia
da falta que provoca o eterno retorno a teoria e/ou a pratica como a
solucao (ilusoria) para os problemas de uma e de outra, fraturam os
limites da dicotomia impedindo sua formalizacao exaustiva e
enclausurante e provocando o eterno adiamento das solucoes desejadas.
Na verdade, tomando as palavras de Deleuze (in Foucault, 1979:69-70),
trata-se de um sistema de revezamentos [relais] em urn conjunto, em uma
multiplicidade de componentes [pieces et morceaux] ao inesrno tempo
tearicos e praticos. 0 espaco para trabalhar as relacoes teoria-pratica se
pode ser encontrado, portanto, na diferenca (cf. Derrida,1972), onde a
dispersao, o esfacelamento, o conflito e as contradicoes sao permanentes
e constitutivos. Lidar corn essa realidade parece constituir um desafio
para nos, lingilistas aplicados, se nao quisermos permanecer na eterna
angnstia do insoluvel ou na frustracao das solucoes sempre precarias e
provi sori as.

(Recebido em 03/12/96. Aprovado em 03/03/97)
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POLIFONLA EM ENUNCIADOS NEGATIVOS:
VOZES QUE HABITAM 0 DIZER "NAO"

(Polyphony in Negative Utterances)

Deck) Orlando Soares da ROCHA (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)

ABSTRACT: This paper focuses on the analysis of a written questionnaire
administered to a group of foremen working in a tyre factory in Brazil. The
questionnaire is designed to reveal the "style of leadership" carried out by

each member of the group, among five possible variants: autocratical,
demagogical, resigning, mediative and participative. The participative
profile is seen by the author of the questionnaire as "the adequate one", in
as much as it harmonises workmen's personal and organisational interests.
On the basis of a polyphonic conception of negative utterances the case is
made for a more complex view of the questionnaire: beyond the five profiles
critically antecipated, a sixth one is contemplated, which seems to coincide
clearly with what we call "the voice of the organisation", putting forward
different kinds of larowledge in the context of interactions at work

RESUMO: 0 presente artigo centra-se na analise de um questionario
aplicado, por ocasitio de um programa de treinamento, a um grupo de
trabalhadores responsciveis pela superviscio das atividades de operarios
numa fabrica de productio de pneus situada no Brasil. 0 questionario
deveria revelar o "estilo de lideranca" exercido por cada chefe de equipe,
sendo consideradas cinco diferentes possibilidades: os estilos autocrata,
demagogico, demissionario, mediador e participativo. 0 perfil participativo
e visto pelo autor do questionario como "o mais adequado", uma vez que
promoveria a conciliacao entre os objetivos pessoais dos operarios e os
objetivos industrials. Com base nurna concepcao polifonica dos enunciados
negativos, a analise realizada permitiu concluir que, alem dos cinco estilos
previstos no questioncirio, urn sexto ,perfi/ se /kiwi entrever, o qual parece
coincidir com "a voz da empresa". A presenca desse sexto perfil explicita a
pluralidade e complexidade dos saberes que se atualizam no contexto das
interacoes em situactio de trabalho.

Palavras-Chave: Polifonia; Discurso; Questioncirio; Negacao; Interacilo.

Key Words: Polyphony; Discourse; Questionnaire; Negation; Interactio.
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0. Introducdo

D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 2

0 presente trabalho tem por objetivo analisar a funcao
desempenhada por enunciados negativos na producao do sentido de um
texto. Entendida como mecanismo explicitador da polifonia no discurso,
a negacao constituird o eixo central de analise do corpus escolhido: um
questionario destinado a responsaveis por equipes que trabalham
diretamente na producdo de pneus (denominados chefes de equipe) em
tuna inditstria situada na regiao sudeste do Brasil. Tal questionario, que
reproduzimos em anexo, é parte integrante de uma apostila utilizada em
programa de treinamento realizado pela empresa no primeiro semestre
de 1993, tendo sido submetido aos referidos chefes de equipe, corn o
objetivo de proceder ao levantamento do "estilo de lideranga" por eles
exercido. Inscrevendo-se, deste modo, no campo de investigacao das
praticas de linguagem em situacAo de trabalho, nossa preocupacao estara
voltada para o papel exercido pelas estrategias discursivas no que diz
respeito a uma necessidade basica das organizacoes: conhecer (e
controlar?) os diferentes saberes construidos acerca dos fatos que dizem
respeito ao cotidiano da empresa pelos um de seus segmentos saberes
estes que se encontram associados a natureza das relacoes sociais de
trabalho.

1. Caracterizacao e interesse do corpus

0 questionario corn o qual trabalhamos a formado de 45
enunciados, sendo 5 enunciados para cada um dos 9 "temas" escolhidos
para se tracar o perfil de lideranca do chefe de equipe. Tal distribuicdo
em temas a explicitada na pp5pria grade de levantamento das respostas
que acompanha o questionario, na qual figuram as seguintes rubricas:
OBJETIVOS, INFORMACAO / COMUNICACAO, COMANDO, ATIVIDADE,
COI \FLITOS, DECISAO, ORGAN:Mc:AO, MOITVACAO, FORMACAO.

Objetivando a caracterizacao do perfil de lideranca exercida pelo
chefe de equipe, o questionario é introduzido corn as seguintes
instrucoes: o chefe de equipe a solicitado a indicar, nos parenteses que
precedem cada um dos 45 enunciados, o seu grau de adesao ao conteado
de cada enunciado (numa escala de 0 a 3, na qual 0 representaria a
rejeicab absoluta do conteado do enunciado, 1 a adesdo em grau minimo,
2 a ades5o parcial e 3 a adesdo total). Esta é, inclusive, a razdo pela qual
decidimos incluir o corpus corn o qual trabalhamos na categoria
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questionario: atraves do dispositivo acima descrito, estabelece-se um
"dialog° sub-repticio" com os chefes de equipe. A titulo de ilustragao do

que expomos, consideremos duas possibilidades diferentes de "resposta"
diante do seguinte enunciado:

Quando ocorre um conflito, tento suprimi-lo ou fazer
prevalecer a minha posicao.

Tendo em vista o referido enunciado, ao chefe de equipe que,
manifestando seu grau de adesao, optasse por assinalar 3 seria "dito":
"se voce da adesao total ao que se expressa neste enunciado, end° seu
perfil enquanto chefe de equipe a do tipo x". Diferente seria a "resposta",

na hipotese de o chefe de equipe optar por 0: "se voce rejeita totalmente o
contend° do enunciado, entao seu perfil enquanto chefe de equipe
distancia-se de x, devendo estar mais proximo de um outro perfil
qualquer".

Ao final do preenchitnento do questionario, a solicitado a cada
chefe de equipe que proceda a soma dos escores obtidos em cada uma das
5 colunas verticais (cada coluna correspondendo a urn dado "estilo de
lideranca"). Quanto maior for o somatorio de uma dada coluna, maior
sera a afiniciade do chefe de equipe com o referido estilo de lideranca,
sendo os resultados registrados sob a rubrica totals. Esclarecemos ainda

que, no referido treinamento de pessoal em que o questionario foi
aplicado. garantiu-se sigilo absoluto dos resultados obtidos por cada
chefe de equipe, sendo divulgado apenas um "perfil geral de toda a
equipe de chefes" (somatorio dos resultados individuais obtidos).

Quais seriam os 5 estilos de lideranca considerados no referido

questionario? Desde ja esclarecemos que é somente apes o

preenchimento do questionario que o chefe de equipe tomara
conhecimento da existencia dos cinco diferentes perfis, tendo em vista a
necessidade de que este nao se deixe influenciar pelos criterios utilizados

para a categorizacao de suas respostas. Um documento acompanhando o
questionario definird da seguinte forma estes 5 perfis, sendo indicados os
enunciados referentes a cada perfil:

perfil Autocrata: considera antagenicos os objetivos individuais e os
interesses industriais (enunciados 03, 09, 15,18, 23, 25, 28, 31, 33);
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perfil Empatico ou Demagogo: privilegia os interesses individuals,
em detrimento dos objetivos industriais (enunciados 02, 08, 14, 21,
29, 32, 42, 44, 45);
perfil Mediador: atende apenas parcialmente a ambos os objetivos,
uma vez que procura uma "solucdo medians" (enunciados 04, 07, 11,
13, 17, 22, 35, 36, 38);
perfil Demissionario: procura, acima de tudo, uma situacito que the
seja pessoalmente satisfatoria (enunciados 01, 06, 12, 19, 20, 26, 30,
40, 43);
perfil Participativo: esforca-se no sentido de fazer convergirem os
interesses pessoais e os industriais (enunciados 05, 10, 16, 24, 27, 34,
37, 39, 41).

Como estrategia pars a composiglo do questionario, os 45
enunciados, alem de se apresentarem misturados, sao sempre construidos
em 18 pessoa do singular (eu). Deste modo, os 5 perfis, estrategicamente
"igualados" sob a mascara deste eu polifOnico, seriam passiveis de
distinco apenas pelas posicoes que assiunem corn relagao aos 9 temas
presentes no questionario. Tal procedimento vem atender a uma dupla
exigencia: por um lado, criar a ilusao de que seu destinatario (o chefe de
equipe) estaria diante de um imico locutor, com o qual concordaria ou
nao; par outro, camuflar a presenca do autor do questionario, que
exercera posteriormente a %K J° de "juiz" de cada urn dos perfis
atualizados pelos varios chefes de equipe, devendo, por esta razAo, evitar
qualquer pista indicativa de sua possivel adesdo a um dos cinco perfis
esbocados.

Cabe ainda ressaltar que, entre os 5 estilos de lideranca
considerados, os responsaveis pela elaboraco do questionario valorizam
como "perfil ideal" o Participativo, que corresponderia ao estilo que, com
major habilidade, conseguiria conciliar os objetivos pessoais dos
subordinados e os objetivos industriais da empresa, promovendo, deste
modo, urn estado de harmonia entre a empresa e seus fimcionarios.

Se a certo que o perfil Participativo corresponde ao perfil valorizado
enquanto "estilo de lideranca desejavel", es igualmente certo que ndo
podemos dispor de quaisquer informacoes acerca de questaes como as
que se seguem: o que se entende por "converencia de objetivos
industriais e pessoais", tal como es apresentada na descriclo do perfil
Participativo? em que sentido os demais perfis "fracassariam" na
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promoglo de tal convergencia? por que razlo a escolha de cinco perfis
distintos? que distancia separaria .cada um dos estilos de lideranca
apresentados? o que haveria em comum entre os mesmos?

Se tais questoes nos parecem revestir-se de um significado especial,
isto se deve, pelo menos em parte, a uma das caracteristicas do proprio
questionario: a presenca de dois perfis construidos predominantemente
atraves de enunciados afirmativos (perfis Autocrata e Participativo) e de
tees perfis em cujos enunciados a ocorrencia de formas negativas a mais
freqiiente (perfis Mediador, Demissionario e Demagogo). Tais marcas de
negagio constituirao uma pinta relevante em nossa analise, no que
concerne a construcao do sentido de tais discursos.

2. Problema e hipetese de trabalho

Como element() norteador de nossa investigacao, formulamos os
seguintes problemas de pesquisa:

que tipo de relacoes se estabelecem entre os 5 perfis de lideranca
tracados?
quais as possibilidades e os limites do questionario com o qual
trabalhamos enquanto instrumento de apreensao de um saber que se
constr6i atraves da linguagem?

Desde já percebemos que as questhes ora formuladas trazem ern seu
bojo uma certa desconfianca com relagio ao que a dito no documento de
treinamento, a saber, que os 5 perfis variariam unicamente ern fungio da
maior ou menor possibilidade de promoverem a convergencia entre os
objetivos da empresa e os objetivos pessoais. Acreditamos que as relacoes
estabelecidas entre tais perfis sejam na realidade bem mais complexas, o
que nos leva a formula& das seguintes hip6teses:

os cinco perfis de lideranca tracados no questionario estabelecem
entre si relates de alianca/oposicab que poderemos recuperar atraves
dos enunciados negativos;
tais relacees de alianca/oposicao possibilitarao um acesso as
representacoes que a empresa tem de si mesma e da f-ungio de chefia
de equipe.
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3. Fundamentacao te6rica: negacao e polifonia

No tratamento que dispensaremos aos enunciados negativos,
partiremos da posicao sustentada por Ducrot (1980), segundo a qual um
enunciado do tipo nao-p representaria dois atos ilocut6rios: por urn lado,
a afirmacao de p por parte de um enunciador El que se dirige a um
destinatario D 1 ; por outro, a recusa de p, assumida por urn enunciador
E2 dirigindo-se a urn destinatario D2. Para sustentar sua argumentacao,
Ducrot recorre a prOpria concepcao psicanalitica de negaca'o:

Pour Freud, un enonce non-p est une sorte de travestissement
utilise pour dire, malgre la censure exercee par le surmoi, un
p correspondant a une pens& inconsciente et interdite...
(Ducrot, 1980: 50.)

0 autor especifica ainda algumas relacoes que se estabelecem no
embate entre enunciador e destinatario: El e E2 sao necessariamente
pessoas diferentes; E2 identifica-se normalmente com o locutor; D2
identifica-se normalmente com o alocutario; El pode identificar-se com
o alocutario, o que conferira uma certa agressividade a negacao
sustentada por E2.

Concebendo, deste modo, o enunciado negativo como uma especie
de "dialogo cristalizado", no qual a producao de urn sentido dependeria
da explicitacao de El (o responsavel pelo enunciado afirmativo
subjacente), Ducrot justifica a posicao que assume: haveria uma
dissimetria entre enunciados negativos e afirmativos, uma vez que a
afirmacao estaria implicita na negacao de urn modo muito mais
fundamental que a negacao na afirmacao, segundo verificamos atraves
do encadeamento de enunciados negativos e afirmativos coin a expressao
ao contrario. A titulo de exemplo, consideremos o seguinte enunciado:

Pedro nao a baixo; ao contrario, a bem alto.

Como se percebe, "6 bem alto" exprimiria tuna relagao de oposicao
nao a "Pedro nao a baixo", mas a afirmativa implicita em tal negacao (a
saber, a afirmacao "Pedro a baixo").

0 tratamento conferido por Ducrot a negacao sofreu algumas
reformulacetes corn o tempo. Em Dire et ne pas dire e em Provar e dizer,

75



ROCHA 65

eram considerados dois tipos de enunciados negativos: os que
implicavam a rejeicao de uma afirmativa previa (negacao "polemica" ou
"metalingitistica") e os que simplesmente apresentavam tuna dada
realidade, sem qualquer objetivo de "contradizer" uma afirmativa
implicita (negacao descritiva). Como se percebe, a propria classificacao
fornecida pelo autor excluia a negacao descritiva do ambito de uma
teoria polifonica.

Foi corn o propOsito de conciliar sua abordagem dos enunciados
negativos corn uma visa° polifonica da linguagem que Ducrot procedeu a

uma revisao teorica do fenomeno, passando a subdividir a antiga negacao

polemica em dois tipos distintos (a que denominou negacao
metalingaistica e negacdo polemica), redefinindo o conceito de negacao
descritiva. Em 0 dizer e o dito, o quadro tearico passa a ser o seguinte: a
negacao metalingthstic,a coloca em cena um locutor responsavel pelo
enunciado positivo implicito, agindo sobre seus pressupostos (como seria

o caso de "Ela neio parou de fumar; na realidade, ela jamais fumou"); a
negacao polemica se define como sendo a que coloca em cena ndo um
locutor, mas um enunciador responsavel por uma afirmativa virtual
implicita; a negacao descritiva passa a ser caracterizada como um
derivado delocutivo da negacao polemica.

Para finalizar, retomamos uma das contribuicdes de H. Nolke a
respeito da questa°. Assumindo que toda negacao o essencialmente
polemica, o autor admitira, contudo, a possibilidade de o contexto
exercer urn papel relevante na interpretacao dos enunciados negativos.
Desse modo, o contexto pode efetivamente autorizar uma leitura
descritiva de urn enunciado negativo. Com efeito, um enunciado como
"0 muro nab e branco" figurando num guia turistico (cuja finalidade
apresentar, descrever uma certa ambiencia) seria mais provavelmente
interpretado como descritivo, ficando a possibilidade de tuna leitura
polemica bastante remota em tal contexto. A referida leitura descritiva do
enunciado negativo 6 restiltante de uma derivacao descritiva: ha
contextos que, promovendo o apagamento do enunciado positivo
subjacente, isto é, bloqueando a atualizacao do ponto de vista que
desencadearia uma leitura polemica da negacao, favorecem tal derivacao.

Em nosso trabalho, ndo pretendemos investigar qual seria o
tratamento mais adequado para a questao: existencia de um attic° tipo de
negacao sujeito a leituras variadas ou tipos diferenciados de enunciados
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negativos? Assumiremos, no entanto, que o contexto de ocorrencia de um
enunciado negativo pode efetivamente representar um fator relevante
para sua interpretacgo como predominantemente descritivo ou polemic& .

4. Levantamento dos dados

Conforme anunciado anteriormente, procederemos ao levantamento
dos enunciados negativos no discurso dos cinco locutores2 na seguinte
ordem: locutores cujos enunciados sgo predominantemente afirmativos
(perfis Autocrata e Participativo); locutores cujos enunciados apresentam
uma maior incidencia da negaco (perfis Mediador, Demissionario e
Demagogo).

Antes, porem, justificaremos os criterios que adotamos para o
levantamento dos enunciados negativos em nosso corpus. Aos
enunciados construidos com o operador nao (marca lingilistica
inequivoca de negacgo), propomos ainda acrescentar em nossa analise
enunciados em que figuravam as seguintes marcas: verbo evitar
( +complemento oracional), raramente, nada, sem (+infinitivo) ou sem
que (+subjuntivo). A razgo de tal inclusgo explica-se pelo fato de tais
marcas funcionarem como verdadeiros elementos de negacgo, como se
pode verificar atraves do teste preconizado por Ducrot (encadeamento
corn ao contrario):

Ele evita falar em publico; ao contrario, permanece quase sempre
calado.
Ele raramente fala em publico; ao contrario, permanece quase sempre
calado.
Ele nada disse em ao contrario, permaneceu calado.
Ele esteve presente sem falar em publico; ao contrario, permaneceu
calado.
Ele compareceu sem que falasse em publico; ao contrario,
permaneceu calado.

1 Tendo em vista a natureza do corpus sobre o qual trabathamos (questionario destinado
identificacio do estilo de lideranca predominance, entre varios perfis possiveis), assumiremos
como preferentemente polemicos os enunciados negativos localizados no refaido contexto.
2 Ao falarmos de locutor, referimo-nos aos 5 perfis que se ahemam na producao dos 45
enunciados que totalizam o questionario.
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Em todos os exemplos acima relacionados, o enunciado introduzido
pela expressAo ao contrario opoe-se nao ao que a dito anteriormente,

mas a unta afirmativa que the estaria implicita: corn efeito, o fato de o
personagem permanecer quase sempre calado opee-se Ito a "evita falar
em pirblico" ou "raramente fala em publico", mas a afirmativa implicita
segundo a qual o referido personagem tomaria a palavra em pablico.

Concluidas estas observacoes preliminares, passemos ao exame dos

enunciados negativos em nosso corpus.

4.1 Perfis predominantemente afirmativos

4.1.1. Perfil Autocrata:

Entre os 9 enunciados que compoem o estilo de lideranca autocrata,
ha apenas tuna ocorrencia de enunciado negativo (enunciado 25,
referente ao tema MOTIVACAO):

Eu supervisiono, ficando o maximo de tempo possivel perto de

meus subordinados, porque e dificil obter bons resultados se o
chefe nAo esta o tempo todo presente para fazer corn que o
trabalho seja realizado.

Considerando especificamente o trecho em que aparece a negacAo
no enunciado acima, submet'emo-lo ao teste preconizado por Ducrot
(encadeamento corn a expressao ao contrario). Para fins de maior
clareza, procedemos a tuna reformulacdo do enunciado negativo,
eliminando a estrutura condicional verificada no enunciado original.

Teriamos, pois:

Para obter bons resultados trabalho, o chefe nAo deve (nAo pode)
ausentar-se. Ao contrario, deve permanecer o tempo todo presente.

Como percebemos, o encadeamento corn a expressao ao contrario
permite -nos depreender a afirmativa implicita no referido enunciado
negativo:

Para obter bons resultados no trabalho, o chefe ndo deve (ou
pode) ausentar-se.

7 8
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A quern poderia ser atribuida a responsabilidade de tal enunciado?
Que perfil estaria sendo colocado em cena, cumprindo-se, deste modo, a
"vocacao polifonica" da negacao?

Acreditamos que a afirmativa implicita no referido enunciado
negativo esteja bastante pr6xima das posicoes sustentadas pelos locutores
Mediador e Participativo, no que diz respeito ao mesmo tema
MOTIVACAO. Senao, vejamos:

Enunciado 11 - locutor Mediador
Eu tento eliminar ao maxim° as causas de descontentamento
de meus subordinados e despertar cada vez mais o interesse
deles pelo trabalho.

Enunciado 34 - locutor Participativo
Eu procuro dar a cada urn a possibilidade de expandir-se em
seu trabalho para obter de todos um born resultado
estimulando-os a atingir seus objetivos.

Corn efeito, os estilos de lideranca Mediador e Participativo
parecem corresponder a possibilidade a que se refere a afirmativa
implicita acima mencionada: se ha alguom que possa admitir a hipOtese
de nao ser necessaria (ou mesmo conveniente) a presenca do chefe em
tempo integral para a realizacao de um trabalho eficiente, este alguem
seria o chefe Mediador (aquele que procura despertar o interesse de seus
subordinados pelo trabalho) ou o chefe Participativo (aquele que deseja
garantir a todos a possibilidade de expansao no trabalho, estimulando as
iniciativas de seus subordinados).

4.1.2 Perfil Participativo:

Com relacao ao perfil Participativo, verifica-se igualmente uma
imica ocorrencia da negacao nos nove enunciados apresentados
(enunciado 39, referente ao tema ATIVIDADES):

Eu nao procuro trabalhar mais ou menos que os meus
subordinados ou colegas, o que eu procuro e atingir os
objetivos corn a minha equipe.
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Tendo em vista a propria reformulacao oferecida pelo locutor
Participativo, percebe-se que o enunciado negativo significaria "Eu nao
me preocupo com o meu merito pessoal no trabalho ou com resultados
individuais que poderia alcancar, mas com o merit° da equipe na qual
estou inserido". A afirmativa implicita em tal enunciado negativo estaria,
pois, referida a um locutor que valorizasse exclusivamente seu proprio
merit° e a qualidade dos resultados que sozinho consegue alcancar. Ora,

tal posicdo vem precisamente corresponder ao que afirma o Autocrata a
respeito do mesmo tema ATIVIDADES (enunciado 15):

Eu me entrego e me dedico muito ao meu trabalho, pois o
responsdvel deve dar o exemplo, sendo sempre o mais ativo e

o mais competente de sua equipe.

0 quadro abaixo vem apresentar os resultados obtidos atraves da
analise dos enunciados negativos dos locutores Autocrata e Participativo:

N° de enunciados
negativos

Perfil em cena atraves das
afirmativas implicitas

Autocrata 1 Mediador / Participativo
AutocrataParticipativo 1

Quadro 1: Perfis colocados em cena atraves das afirmativas implicitas nos enunciados
negativos dos locutores Autocrata e Participativo

4.2 Perfis coin maior incide'ncia de enunciados negativos

Os mesmos passos adotados para a analise das afirmativas
implicitas nos enunciados negativos dos locutores Autocrata e
Participativo serAo utilizados na investignAo dos perfis em que se
constata uma maior incidencia de enunciados negativos (perfis

Mecliador, Demissionario e Demagogo), motivo pelo qual dispensaremos
os procedimentos analiticos a que recorremos por ocasiao da analise dos

perfis Autocrata e Participativo.

4.2.1 Perfil Mediador

Enunciado 38 - Tema: COMANDO - 1 negaglo
Eu acho que no mundo atual no se pode mais dar ordens

E0
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Afirmativa implicita: no mundo atual ainda es possivel dar ordens.

Locutor em cena: Autocrata (enunciado 03), que espera que seus
subordinados executem perfeitamente suas ordens.

Enunciado 04 - Tema: ATIVIDADE - 2 negacoes
Eu faco conscienciosamente o meu trabalho, sem,
necessariamente, passar nisso mais tempo que os outros, pois
de nada serve querer fazer mais que todo mundo.

Afirmativas implicitas: ha quem considere importante a quantidade
de tempo que se passa no exercicio de uma atividade e o fato de ser o
mais ativo de todos.

Locutor em cena: Autocrata (enunciado 15), que acredita que o
responsavel deve dar o exemplo, "sendo sempre o mais ativo e o mais
competente de sua equipe".

Enunciado 22 - Tema: CONFLITOS - 1 negacao
... num conflito, raramente uma so pessoa tem toda a razdo

Afirmativa implicita: ha quem atribua a razao a uma pessoa apenas.

Locutor em cena: Autocrata (enunciado 31), que faz prevalecer a
sua opiniao quando ha urn conflito.

Enunciado 07 - Tema: ORGANIZAcA0 - 2 negates
Eu nao busco a organizacao perfeita que conciliaria os
imperativos de trabalho e a qualidade das relacOes humanas,
porque essa organizacao ideal tido existe.

Afirmativa implicita: ha quem busque a organizacao perfeita por
acreditar em sua existencia.

Locutor em cena: Autocrata (enunciado 33), que faz questa° de "ter
tuna boa organizacao"; secundariamente, indicariamos ainda o
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Participativo (enunciado 24), que deseja que sua organizacao "seja um

meio eficaz" para que os objetivos sejam atingidos3.

Eis, dente modo, os resultados do levantamento das negativas

presentes no discurso do locutor Mediador: 6 enunciados negativos, todos

em oposicao ao que afirma o Autocrata, sendo duas negacoes
responsaveis por colocar secundariamenfe em cena o Participativo. 0
perfil Mediador parece, pois, construir-se essencialmente em oposicao ao

perfil Autocrata.

4.2.2 Perfil Demissionario

Enunciado 01 - Tema: OBJETIVOS - 1 negacao
"Eu nao gosto de trayar objetivos ..."

Afirmativa implicita: ha quem goste de tracar objetivos.

Locutor em cena: Autocrata (enunciado 18), que trap os objetivos

ele mesmo.

Enunciado 19 - Tema: INFORMACAO/COMUNICACA.0 - 3

negacOes
"Eu passo as informayoes que devo transmitir sem fazer
muitos comentarios e sem abrir discuss& para nao ficar
inseguro em relay& ao pessoal."

Afirmativas implicitas: ha quem transmita infonnacoes fazendo
comentarios e abrindo discussao, e tal procedimento é fator de
inseguranca para o chefe.

Locutores em cena: Mediador (enunciado 17), que transmite
informacoes dando as explicates necessarias; Participativo (enunciado
37), que tenta "suscitar a discussao"; no entanto, o tema da necessidade
de seguranca do chefe frente a seus subordinados (e, por extensao, a

Esclarecetnos que consideramos a oposicslo do locator Mediador ao locutor Participativo
como secundaria porque ambos compattilham uma mesma concepsito de "organizacdo ideal"
(aquela que seria responsavel pela convergencia dos objetivos individuais e industrials), ao

passo que o locutor Autocrats tende a valorizar exclusivamente os objetivos industrials.
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eventual inseguranca gerada por ocasido da transmissao de tuna
informacAo), nao rS abordado por nenhum dos locutores, o que nos leva a
crer que a afirmativa implicita na terceira negacao so poderia ser
assumida por urn "outro enunciador"4.

Enunciado 20 - Tema: COMANDO - 2 negates
Eu comando da maneira mais objetiva possivel, fazendo
cumprir as diretrizes , sem assumir a responsabilidade pelo
conteado dessas normas, porque nao fui eu quem as redigiu.

Afirmativas implicitas: ha quem assuma a responsabilidade pelo
conteado das normas a serem seguidas; alguem redige as normas de
trabalho (e este alguem nao e o Demissionario).

Locutores em cena: Participativo (enunciado 16), que, ao comandar,
mostra seu compromisso corn o sucesso do trabalho; quanta a autoria das
normas de trabalho, nenhum dos locutores assume tal responsabilidade.
Um "outro enunciador" deve assumir tal ponto de vista.

Enunciado 30 - Tema: ATIVIDADE - 2 negacOes5
Eu tomo o cuidado de passar aos Servicos de Apoio os
problemas que silo ligados a eles, para evitar assumir
trabalhos que nao sejam da minha estrita competencia,

Afirmativas implicitas: ha quem assuma os trabalhos que sejam da
competencia de outros setores da empresa.

Locutor em cena: nenhum dos locutores assume a autoria de tal
afirmativa (presenca de um "outro enunciador").

Enunciado 06 - Tema: DECISAO - 2 negates

4 Ao falarmos aqui de "outro enunciador", assumimos a definicao fonnulada por 0. Ducrot
em 0 diner e o dito, p. 192 (grifos nossos): "Chamo 'enunciadores' estes saes que sAo
considerados como se expressando atraves da enunciacAo, sem que para tanto se !hes atribuam
palavras precisas".

Em nossa analise, consideraremos em bloco as duas marcas lingtiisticas indicadoras de
negaglo no presente enunciado, tendo em vista que "evitar assumir trabalhos que nao sejam da
minha estrita competencia" corresponderia a "nno assumir trabalhos que sejam da competencia
de outros"..
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Aceito as decisoes das outran pessoas e evito fazer
comentarios para nao suscitar problemas corn as pessoas.

73

Afirmativas implicitas: ha quern comente as decree's tomadas por
outros, o que pode vir a suscitar problemas corn as pessoas.

Locutores em cena: Participativo (enunciado 41), que se prop& a
refletir sobre as decrees corn seus subordinados; quanto ao tema dos
problemas suscitados por tais comentarios, nenhum dos locutores assume
a afirmativa que estaria implicita (presenca de um "outro enunciador").

Enunciado 12 - Tema: ORGANIZAcAO - 2 negacOes
Eu evito questionar a funcionalidade da organizacao para
no criar problemas na rotina do trabalho.

Afirmativas implicitas: ha quern questione a funcionalidade da
organizacao, o que cria problemas no trabalho.

Locutores em cena: Demagogo (enunciado 42), que trabalha para
"evoluir" a organizacao, isto é, para que a mesma "esteja mars ao servico
dos homens"; nenhum dos locutores assume que tal procedimento criaria
problemas na rotina de trabalho (presenca de um "outro enunciador").

Enunciado 26 - Tema: FORMACAO - 1 negacao
Eu envio meus subordinados para fazer formacao pelo menos
uma vez por ano. Assim, nao tenhoproblemas corn ninguem.

Afirmativa implicita: ha quem tenha problemas corn seus
subordinados (e os programas de formacao poderiam representar uma
solucao para tais dificuldades).

Locutor em cena: Mediador (enunciado 35), que acredita que a
formacao, alem de cumprir outros objetivos, "facilita a tarefa do chefe".

Uma vez concluido o levantamento dos enunciados negativos no
discurso do locutor Demissionario, eis o resultado a que chegamos: dos
12 enunciados negativos, 5 nao podem ser referidos a nenhum dos outros
guano locutores (remetendo, portanto, a um "outro enunciador"); 4 se
opaem ao que ss afirmado pelo locutor Participativo (sendo 2 referidas
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simultaneamente ao locutor Mediador); 1 exclusivamente ao locutor
Mediador; 1 ao locutor Autocrata; 1 ao locutor Demagogo.

4.2.3 Perfil Demagogo:

Enunciado 45 - Tema: OBJETIVOS - 1 negagao
acho que eles [os subordinados] aceitariam mal o fato de

se mobilizarem por objetivos que Ito venham deles mesmos.

Afirmativa implicita: os subordinados aceitam mobilizar-se por
objetivos que venham de outros.

Locutor em cena: nenhum dos locutores explicitamente designados
assume tal afirmativa (presenca de "outro enunciador" em cena).

Enunciado 02 - Tema: INFORMACAO/COMUNICACA..0 - 1

negacdo
Eu dedico muita atenctio em dosar minhas informacdes em
funcao da personalidade de cada um, de modo que a
mensagem seja aceita sem que se criem problemas.

Afirmativa implicita: ha quern transmita informacoes, criando-se,
porem, problemas.

Locutor em cena: nenhum dos locutores assume tal afirmativa
(presenca de um "outro enunciador").

Enunciado 29 - Tema: COMANDO - 1 negaclo
Eu raramente dou ordens,

Afirmativa implicita: ha quern de ordens (corn algiuna freqilencia).

Locutor em cena: Autocrata (enunciado 03), que deseja que seus
subordinados executem perfeitamente suas ordens.

Enunciado 32 - Tema: DECISAO - 1 negacao
Tomo muito cuidado para que minhas decisoes sejam
aceiterveis pelos meus subordinados, para que eles no se
sintam incomodados corn as mesmas.
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Afirmativa implicita: ha decis43es que incomodam os subordinados.

Locutor em cena: nenhum dos quatro locutores assume tal
afirmativa (presenca de "outro enunciador").

Eis o resultado obtido atraves do levantamento das negates
presentes no discurso do locutor Demagogo: dos 4 enunciados negativos,
apenas 1 poderia ser considerado como colocando em cena um locutor
explicitamente designado (enunciado 29, que remete as posicoes
assumidas pelo locutor Autocrata); as outran 3 negacoes colocam em
cena urn "outro enunciador".

0 quadro 2 apresentara os resultados obtidos nesta segunda etapa

de analise dos dados:

N° de enunciados
negativos

Perfil em cena atraves das
afirmativas implicitas

Mediador 4 Autocrata
2 Autocrata(Participativo)6

Demissionario

5 "outro enunciador"
2 Participativo
2 Participativo / Mediador
1 Mediador
1 Autocrata
1 Demagogo

Demagogo 3 "outro enunciador"
1 Autocrata

Quadro 2: Perfis colocados an cena atraves das afirmativas implicitas nos enunciados
negativos dos locutores Mediador, Danissionario e Demagogo

5. Analise e interpretacao dos dados

No levantamento dos dados referentes presenca de enunciados
negativos em nosso corpus, partimos dos textos predominantemente
afirmativos, a saber, os perfis Autocrata e Participativo. Como nos
revelam os dados apresentados no Quadro 1, o locutor Autocrata vem
colocar em cena, atraves da negacao, o Mediador e o Participativo; por

6 Os parenteses indicam que apenas sectmdariamente seria colocado an cena o locator
Participativo
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sua vez, o locutor Participativo parece constmir-Se em oposicao ao
Autocrata.

Tal sistema de oposicoes parece confirmar-se ao passarmos
analise dos enunciados em que ha uma maior incidencia de negativas.
Com efeito, diante dos dados reunidos no Qualm 2, percebemos que o
perfil Mediador se constroi em oposicao quase exclusiva ao perfil
Autocrata, enquanto o perfil Demissionario se contrapoe ao Participativo
(considerando-se apenas os 5 locutores cujos discursos se atualizam em
nosso corpus)'.

Tendo em vista tal jogo de oposigOes, parece-nos licit° afirmar que
o perfil Mediador (em franca oposicao ao perfil Autocrata) estaria mais
proximo do perfil Participativo, da mesma forma que o perfil
Demissionario (em franca oposicao ao Participativo) se aproximaria do
perfil Autocrata. Teriamos, portanto, a constituicdo de dois grandes
"blocos", que poderiamos representar da seguinte forma: urn perfil
autocrats-demissionario em oposiclo a um perfil participativo-mediador.

Que sentido atribuir a tal sistema de "aliancas" que pudemos
apreender atraves do levantamento da negacao, entendida como
expresso da dimensao polifOnica dos enunciados sobre os quais
trabaihamos? Como explicar a maior afinidade verificada entre, por um
lado, os locutores Autocrata e Demissionario e, por outro, os locutores
Participativo e Mediador?

Uma primeira resposta a tal questa° poderia ser localizada no
problema colocado ao inicio de nosso trabalho: a necessidade expressa
pela propria empresa no sentido de conciliar os objetivos que deve
alcancar ("objetivos industrials") e os objetivos de cada um de seus
furicionarios ("objetivos pessoais"). Deste modo, o perfil Participativo
apresentado como sendo o que corresponderia a possibilidade maxima de
conciliagao destas duas ordens de objetivos, vistos pela empresa como
antagonicos. E precisamente nesta perspectiva que entendemos a alianca
feita com o locutor Mediador, que tambem lograria ainda que em

Como veranos mais adiante, a oposicio manifestada pelos locutores Demissionario e
Demagogo ao que denominamos "outro enunciador" colocani an cena outros elematos pare a
pmente reflexfio
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menor grau tal c,onciliaclo. Da mesma forma, explica-se a oposicao
frente aos locutores Autocrata (aquele que valoriza exclusivamente os
objetivos industriais) e Demissionario (aquele que parece excluir-se de
tal situacao conflitiva, id° favorecendo a consecucao de nenhum dos
objetivos).

Como se da a entrada do locutor Demagogo em tal cenario? Que
Lugar viria ele ocupar no jogo de aliancasioposicbes ate end°
configurado?

Acreditamos que uma possivel resposta a tal questionamento seja
possibilitada atraves da discussdo do papel desempenhado pelo "outro
enunciador" a que nos referimos no levantamento de nossos dados.
Trata-se, corn efeito, da presenca de uma voz que n5o chega a se
materializar num perfil de locutor, sendo recuperada apenas atraves das
afirmativas implicitas no discurso dos locutores Demissionario e
Demagogo. No entanto, apesar de sua ausencia enquanto "locutor
atualizado", sua presenca é incontestavel, chegando mesmo a configurar
uma nova articulacao de aliancas/oposicoes: um perfil demissionario-
demagog° X "outro enunciador".

Ora, se este "outro enunciador" se faz presente apenas atraves das
afirmativas implicitas nos enunciados negativos dos locutores
Demissionario e Demagogo, urn breve exame de tais afirmativas poderia
revelar-se produtiva para a compreensao desta nova articulacAo:

afirmativa implicita no enunciado 19 (locutor Demissionario): "Fico
inseguro em relagdo ao pessoal";
afirmativa implicita no enunciado 20 (locutor Demissionario):
"Redijo as normas de trabalho";
afirmativa implicita no enunciado 30 (locutor Deinissionario):
"Assumo trabalhos que sejam da competencia de outros";
afirmativa implicita no enunciado 06 (locutor Demissionario):
"Suscito problemas com as pessoas";
afirmativa implicita no enunciado 12 (locutor Demissionario): "Crio
problemas na rotina do trabalho";
afirmativa implicita no enunciado 45 (locutor Demagogo): "Os
subordinados aceitam mobilizar-se por objetivos estabelecidos por
outros";
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o afirmativa implicita no enunciado 02 (locutor Demagogo): "Crio
problemas na transmissao de informacttes";

o afirmativa implicita no enunciado 32 (locutor Demagogo): "Ha
decisoes (ou tomo decisoes) que incomodam os subordinados".

0 perfil deste "outro enunciador" nao parece, com efeito, coincidir
com um perfil conciliador de objetivos industriais e pessoais. Antes,
parece muito mais propenso a valorizar exclusivamente a empresa
(caracteristica que justifica sua oposicao aos perfis Demissionario e
Demagogo, os que mais se distanciam dos objetivos industriais). Deste
modo, a entrada deste "outro enunciador" vem colocar em cena uma
outra dimensao ate entao nao explorada: nao se trata mais de saber qual
o perfil que conseguiria, corn maior eficiencia, conciliar as duas ordens
de objetivos (industriais e pessoais). Com efeito, nenhum destes tres
perfis lograria tal conciliacao, segundo a analise a que procedemos. A
possibilidade que entrevemos de justificar este novo sistema de
aliancas/oposicao seria, pois, a seguinte: os locutores Demagogo e
Demissionario parecem compartilhar uma posicao de maior distan'cia
frente aos objetivos industriais; ora, este "outro enunciador", por sua vez,
parece aproximar-se do que poderiamos denominar "a voz da empresa"8.
Assim sendo, o novo criterio em jogo seria o grau de adesao aos objetivos
industriais: o Demissionario e o Demagogo seriam os perfis que mais se
distanciariam dos objetivos industriais, ao passo que o "outro
enunciador" tenderia a manifestar uma adesao maxima.

6. Conclusoes

Em breve retrospectiva da analise a que procedemos, haviamos
depreendido dois pianos distintos de oposicoes:

o um piano referente a possibilidade de conciliacao de objetivos
pessoais e industriais. Tal piano se constroi em dois momentos
sucessivos: num primeiro momento, apresentam-se dois locutores que
se distinguem a partir da maior ou menor habilidade na conciliacao
dos objetivos pessoais e industriais (locutores Participativo e
Autocrata, respectivamente);

8
Esta "voz da empresa" parece-nos suficientemente clara na afirmativa implicitano enunciado

negativo 20. Corn efeito, ao "outro enunciador" corresponderia a perspectiva de quern assume
redigir as normas de trabalho.
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num segundo moment(); criam-se seus "reversos" (locutores
Demissionario e Mediador), oposicAo que sera responsavel pelo

estabelecimento de uma alianca entre os perfis Autocrata e
Demissionario, de um lado, e, de outro, entre os perfis Participativo e
Mediador. Deste modo, teriamos entao o seguinte sistema de

aliancas/oposicoes:

Demissionario + Autocrata x Mediador + Participativo

um piano referente ao grau de adesao de cada urn dos perfis aos
objetivos industrials. Tal piano a construido atraves de um novo
sistema de aliancas/oposicao que ja se deixava entrever nos
enunciados do locutor Demissionario e que é ratificado pelo locutor
Demagogo: a oposicao feita por estes dois perfis a um "outro
enunciador". Teriamos, entAo, o seguinte esquema ilustrativo:

Demissionario + Demagogo x "outro enunciador"

Gostariamos de sinalizar que, em funcao do novo criterio colocado

em jogo atraves da oposicao feita pelos locutores Demissionario e
Demagogo ao "outro enunciador", torna-se possivel repensar a posicffo

ocupada por todos estes perfis de lideranca em ac.lo no questionario
analisado, atraves do seguinte esquema:

Demagogo

Demissionario Autocrata Participativo

Mediador "outro enunciador"

Leia-se: no questionario apresentado aos chefes de equipe, o perfil
Demagogo representaria o grau de distancia maxima frente aos interesses
da empresa; todos os demais locutores incluindo-se em parte o locutor
Demissionario expressariam, em graus variados, sua adesdo aos
objetivos industriais.
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Se considerarmos que os diferentes locutores sobre cujos enunciados
trabalhamos representam uma "ficcao" criada pelo responsavel pela
elaboracao do questionario, ou seja, seu autor, poderemos explicitar
algumas das posicoes que parecem caracterizar o lugar construido
discursivamente pelo mesmo. Em outras palavras, o que nos parecia de
infcio constituir um "monolog° desinteressado" (o eu que se manifestava
em cada um dOs 45 enunciados) vem revelar, atraves da analise a que
procedemos, sua real condicao de "dialog° polemico" que se trava entre a
empresa e os chefes de equipe:

no exercicio da f-uncao de chefia de equipe na empresa considerada,
varios sao os perfis de lideranca que efetivamente se atualizam;
o perfil de tun chefe de equipe sera sempre resultante de uma
combinacao, em graus variados, de diferentes estilos de lideranca;
considerando os diferentes estilos de lideranca verificados, a preciso
que cada chefe de equipe tenha acesso a imagem corn a qual
predominantemente se identifica;
a empresa valoriza o perfil Participativo, nao tanto pelo fato de este
minimizar os embates entre empresa e subordinados mas, mail
fundamentalmente, por manifestar sua adesao aos objetivos
industriais;
sob a condicao de poder contar corn a adesao (em gratis variados) do
chefe de equipe na defesa dos objetivos industriais, a empresa a capaz
de conviver corn diferentes niveis de conflito (chefe de equipe X
subordinados, no caso do perfil Autocrata; empresa X subordinados,
no caso do perfil Mediador);
a empresa pode aceitar (ainda que com restrikes) um perfil de chefia
que nao deseje assumir uma alianca explicita com os objetivos
industriais, contanto que este chefe tambem nao the faca tuna
oposicao declarada (perfil Demissionario);
a empresa nao pode aceitar um perfil de lideranca que se oponha
abertamente aos objetivos industriais, como é o caso do perfil
Demagogo.

Como vimos, o questionario, entendido inicialmente como
instrumento de acesso ao saber construldo por urn dado segmento da
empresa (no caso, o segmento representado pelos chefes de equipe), vem
ainda colocar em cena saberes de outra ordem --- as representacoes da
empresa sobre cada urn dos perfis de lideranca, bern como os criterios
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subjacentes ao julgamento que emite sobre estes diferentes perfis
explicitando, desta forma, sua dimensao interacional na gestao dos
diferentes papeis que se atualizam na empresa. E neste sentido que
julgamos pertinente o ponto de vista defendido por J. Richard-Zappella
(1993): o questionario seria, enquanto meio destinado a apreender urn
determinado saber construido socialmente, pelo menos tao "rico" quanto
as respostas produzidas.

(Recebido em 04/04/97. Aprovado em 05/07/97)
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Anexo: Questionario aplicado aos chefes de equipe

EXERCICIOS
1 ( ) Eu nao gosto de tracar objetivos e por isso espero que me

deem objetivos precisos e bem definidos para que eu
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possa transmitir aos meus subordinados.
2 ( ) Eu dedico muita atencao em dosar minhas informagegs

em funcao da personalidade de cada um, de modo que a
mensagem seja aceita sem que se criem problemas.

3 ( ) Eu aprendi e sei respeitar uma ordem, portanto, quero
que meus subordinados executem perfeitamente as
minhas ordens.

4 ( ) Eu faro conscienciosamente o meu trabalho, sem,
necessariamente, passar nisso mais tempo que os outros,
pois de nada serve querer fazer mais que todo mundo.

5 ( ) Quando ha um conflito, eu tento colocar frente-a-frente as
partes opostas para "drenar o abscesso" e chegar as
verdadeiras solu_coes.

6 ( ) Aceito as decisoes das outras pessoas e evito fazer
comentarios para nao suscitar problemas corn as pessoas.

7 ( ) Eu nao busco a organizagdo perfeita que conciliaria os
imperativos de trabalho e a qualidade das relates
humanas, porque essa organizacao ideal nao existe.

8 ( ) Eu tomo cuidado em manter as boas relates entre meus
subordinados, porque o que des buscam, acima de tudo, é
um bom ambiente de trabalho.

9 ( ) Qualquer formacdo deve ser um "investimento corn
retorno" e deve traduzir-se por uma melhoria das
capacidades tecnicas. Os resultados devem ser
acompanhados e controlados corn rigor.

10 ( ) Os objetivos de Formacao devem ser negociados corn os
homens.
A Formacao deve fornecer aos homens os meios para
melhor atingir os objetivos industriais.
Os resultados devem ser comentados entre chefe e
subordinado.

11 ( ) Eu tento eliminar ao maxim as causas de
descontentamento de meus subordinados e despertar cada
vez mais o interesse deles pelo trabalho.

12 ( ) Eu evito questionar a funcionalidade da organizacAo para
nao criar problemas na rotina do trabalho.

13 ( ) Nas minhas decisoes, eu dedico atencao ao equilibrio
entre o lado teethe() e o lado da aplicaglo pelos homens.
Eu busco decisoes viaveis, ainda que imperfeitas, sempre
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reservando uma margem de seguranca.
14 () Eu promo apaziguar qualquer conflito que 'surge, e

depois reconciliar as pessoas que se afrontaram para
manter o clima de boa paz necessario ao born andamento
do servico.

15 ( ) Eu me entrego e me dedico muito ao meu trabalho, pois o
responsavel deve dar o exempla, sendo sempre o mais
ativo e o mais competente de sua equipe.

16 ( ) Eu comando mostrando o meu compromisso corn sucesso
do trabalho, de maneira que meus subordinados se sintam
atraidos e levados a acao.

17 ( ) Junto corn as informacees que eu devo transmitir, eu dou

as explicates necessarias para que as pessoas

compreendam.
18 ( ) Eu proprio determino os principais objetivos da equipe e

os distribuo entre meus subordinados, para que eu tenha
certeza de que estamos trabaihando no sentido dos
objetivos da Empresa e que eu possa tirar de cada urn o
maxima de eficacia.

19 ( ) Eu passo as informacoes que devo transmitir sem fazer
muitos comentarios e sem abrir discussao para nao ficar
inseguro em relacao ao pessoal.

20 ( ) Eu comando da maneira mais objetiva passive!, fazendo
cumprir as diretrizes e o regulamento, dentro de minha
equipe de trabalho, sem assumir a responsabilidade pelo
contend° dessas normas, porque nao fin eu quem as
redigiu.

21 ( ) Eu faro tudo para estar disponivel aos meus subordinados
e poder ajuda-los, porque eles tern sempre uma grande
uu EA, de trabalho e problemas dificeis.

22 ( ) Como, num conflito, raramente uma so pessoa tem toda a
razao, eu chamo separadamente as duas partes para
chegar-se a uma solucao aceitavel par todos.

23 ( ) Quando e.0 tomo uma decisao, é porque eu conheco a
problema e, como é a minha autoridade que esta em jogo,
eu tomo o cuidado de explica-la para que ela seja bent
compreendida.

24 () Como en quero que minha organizacao seja urn meio
eficaz para atingir nossos objetivos, eu a coloco em
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pratica junto com aqueles que terao que faze-la funcionar.

25 ( ) Eu supervisiono, ficando o maximo de tempo possivel
perto de meus subordinados, porque é dificil obter bons
resultados se o chefe nao esta o tempo todo presente para
fazer com que o trabalho seja realizado.

26 () Eu envio meus subordinados para fazer fonnacao pelo
menos uma vez por ano. Assim, nao tenho problemas
corn ninguem.

27 ( ) Eu discuto corn cada urn dos meus subordinados sobre a
parcela que ele pode realizar dentro dos objetivos globais
da Empresa, em funcao do que the interesse e mais o
estimule.

28 ( ) Na posicao de responsavel, sou eu quem di todas as
instrucoes a fim de que cada um saiba o que ele tem a
fazer.

29 ( ) Eu raramente dou ordens, pois prefiro dar um conselho
ou pedir um favor de maneira que meus subordinados
sintam um compromisso pessoal coin minha maneira de
elacionar-me corn eles.

30 ( ) Eu tomo o cuidado de passar aos Servicos de Apoio os
problemas que sao ligados a eles, para evitar asstunir
trabalhos que nao sejam da minha estrita competencia,
mesmo que eu ja saiba de antemao como resolve-los.

31 ( ) Quando ocorre conflito, tento supritni-lo ou fazer
prevalecer a minha posicao.

32 ( ) Tomo muito cuidado para que minhas decis6es sejam
aceitaveis pelos meus subordinados, para que eles nao se
sintam incomodados corn as mesmas.

33 ( ) Eu faro questa° de ter uma boa organizacao porque, é a
Unica maneira de obter o maxim° possivel dos homens e
do material.

34 ( ) Eu procuro dar a cada urn a possibilidade de expandir-se
em seu trabalho para obter de todos um bom resultado
estimulando-os a atingir seus objetivos.

35 ( ) A formacao é necessaria para o progresso da Empresa e
dos homens que a compeem.
Ela facilita a tarefa do chefe e da a todos as mesmas
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oportunidades.
36 ( ) Para poder dar a minha equipe objetivos que sejam

realistas, eu procuro conhecer as previsoes da Empresa e
adapts -las as possibilidades reais de meus colaboradores.

37 ( ) Quando eu passo tuna informacao, tento fazer corn que
compreendam o ponto de vista da Empresa, mas eu tento
tambem suscitar a discussao.

38 () Eu acho que no mundo atual nao se pode mais dar
ordens, entao eu prefiro orientar sobre o trabalho de meus
subordinados, dando-lhes indicacoes sobre o objetivo a
atingir.

39 ( ) Eu nao procuro trabalhar mais ou menos que os meus
subordinados ou colegas, o que eu procuro é atingir os
objetivos com a minha equipe.

40 ( ) Eu taco tudo para evitar os conflitos e, se surge algum,
tento manter-me neutro ou nao me envolver.

41 ( ) Para que elas sejam criativas e estimulantes, as decisoes
que eu tomo sao o resultado de tuna reflexao com aqueles
que vao coloca-las em pratica.

42 ( ) Eu trabalho para evoluir nossa organizacao para que ela
esteja mais ao servieo dos homens, de modo que a
melhoria das relates e do ambiente leve a tuna melhoria
do trabalho.

43 ( ) Eu pew que o Dept° de Pessoal estude bem o salario de
meus subordinados, porque, no fundo, as pessoas s6 vem
trabalhar pelo dinheiro e pela estabilidade do seu
emprego.

44 ( ) E preciso dar as pessoas todo o tempo necessario para
realizar sua formacao para responder a sua expectativa de
formacao.

45

-

() Eu atribuo aos meus subordinados a iniciativa e a
responsabilidade de definir seus objetivos porque acho
que des aceitariam mal o fato de se mobilizarem por
objetivos que nao venham deles mesmos.
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TEACHERS' ACCOUNTS OF LANGUAGE
VARIATIONS *

(Relatos de Professores sobre Variacoes Lingiiisticas Nao-Padrao)

Joao A. TELLES (Pontijicia Universidade Catolica de Sao Paulo)

ABSTRACT: This paper focuses on teachers' stigmatizing perspectives of

their students' nonstandard varieties of Portuguese. Theoretically, the

study was. grounded on Personal Construct Psychology, Perspective
Transformation in Teacher Education, Transformative Bidialectalism

and Critical Language Awareness. The objectives were to jointly access

and assess the teachers' implicit theories about nonstandard language

and to verify to what extent these theories affected their classroom

pedagogy. My research questions turned to how the participating
teachers understood nonstandard language; and to how their

understandings are reflected on their language teaching. The viewing of

the teachers' videotaped classes and Repertory Grid activities inspired
reflective conversations with the two teacher participants on their
language and classroom experiences. These conversations were audio-

recorded, transcribed and their analysis followed the thematizing

approach of Hermeneutic Phenomenology. The study revealed teachers'

implicit theories about language variation defining pedagogies based on

deficit and standard grammar perspectives. These pedagogies are in

constant interaction with the teachers' lived experiences, the contextual

restrictions of schools and the limitations of teacher education

programs.

RESUMO: 0 presente trabalho trata das perspectival estigmatizantes

que duos professoras de lingua portuguesa trazem em relacao bs

variacaes lingiiisticas nao-padrao de seus alunos. Teoricamente, meu
estudo se embasa na Psicologia dos Construtos Pessoais, Transformacao

de Perspectival na Educacao de Professores, Ri-dialetalismo

Transformador e Sensibilidade Critica a Linguagem.. Meus objetivos

foram acessar e ponderar sobre as teorias implicitas das professoras

* This paper is a partial result of a four year research project funded by CNPq Conselho

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgico, Brasilia, Brasil. The project was
developed simultaneously in Brazil and at the Joint Centre for Teacher Development of the
Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada.
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sobre linguagem ndo-padrao e verificar como tais teorias afetam suas
pedagogias. Suas aulas foram gravadas em video e atividades com
Mapas do Repertorio de setts conceitos sobre lingua portuguesa foram
gravadas em audio, transcritas e analisadas segundo a abordagem
tematizante da Fenomenologia Hermeneutica. 0 estudo mostra que as
teorias implicitas das duos professoras sobre variacdo lingilistica
definem suas posturas pedagegicas corn base no deficit lingilistico e na
gramatica. Tais posturas est& em constante tensed° corn a experiencia
vivida dos professores no campo da linguagem e da pedagogia, com as
restricdes das instituicoes escolares e com falhas de suas formacdes
universitarias.

Key Words: Teachers'beliefs, Teacher reflection; Language variation;
Personal construe; First language.

Palavras-Chave: Crencas de professores; Reflexdo de professores;
Variagdo lingilistica; Construtos pessoais; Lingua materna.

0. Introduction

Soares (1989) lists the manner in which Portuguese is taught as one
of the causes of high dropout and academic failure rates among working
class children in Brazilian public schools. She claims that pedagogical
practices common in the Brazilian official school system are frequently
based on the linguistic deficit approach, an approach that considers the
language of the low income class children as deficient, with poor
vocabulary, short incomplete and monosyllabic phrases, and confusing
syntax.

Although Soares (1989) criticizes the adoption of this deficit view of
language, her expert analysis still arises out of a deficit perspective on
teachers' work in the classroom. Soares (1989) claims that pedagogical
practices (of teachers) ignore the relationship between language and
social class and the recent sociolinguistic and sociological research
findings concerning this relationship. For her, teachers' pedagogy does
not acknowledge the legitimacy of linguistic varieties. Rather, it
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emphasizes the standard dialect' to which only the upper classes have
access. In addition, such traditional pedagogy "ignores the multiple
economic, social, cultural, political and ideological determinants of
which schools and linguistic varieties are products" (Soares, 1989:77).

Teachers' stigmatizing attitude to nonstandard language varieties

can be presented as a consequence of teacher pre-service and in-service
education. There are potentially serious psychological and political
outcomes of prejudiced attitudes in relation to students' nonstandard
varieties of language. By devaluing children's language through a
pedagogy centered on the standard variety, teachers devalue the children
themselves. This pedagogy also places children in a doubtful position in
relation to their families and cultures. They start to believe that they do

not know how to talk outside their stigmatized communities and, as a

consequence, they feel excluded from social participation (PCELP,
SE/CENP, 1992:22).

An initial assumption towards a course of action to deal with
teachers' attitude and pedagogy towards nonstandard varieties in the
classroom is that the components on which teachers base their language
classroom pedagogy need to be accessed and assessed through
professional development programs that foster teachers' critical reflection

on language. I have chosen to access and assess these components
through a process of teachers' joint reflection2 aimed at answering the

following research questions:

How do the participating teachers understand nonstandard
language?
flow are these understandings reflected on their own language
teaching?

Standard dialect: the prestigious language variety used by the economically privileged classes,

the media, and the school system. The standard dialect is codifiedin the grammars and it is used

as criterion for judging other dialects (Soares, 1989:82-83).
Non-standard dialect: any dialect different from the standard and spoken by low income social

groups. For the purposes of the Brazilian context where Soares' studies were conducted, the
criterion used for both of these definitions is the economic.
2 Despite the fact that the two teachers were participating in my study and that I was committed

to following a doctoral research agenda through my research questions, what is referred to as
joint reflection on this paper is meant to be the one-to-one interactions between me and the

participants.
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1. Theoretical foundations

1.1 An approach to teachers'beliefs: Personal construct theory

According do Personal Construct Theory (Kelly, 1955; Hunt, 1980,
1987; Diamond, 1991, 1993), people organize their construction of
events by producing structures within the framework of which things in
the world take shape and assume meaning. This is done in very personal,
but systematic and hierarchical ways of grouping elements into
"construction systems" (p.50, 56). Kelly (1955) defines "construing" in
the following manner:

By construing we mean "placing an interpretation" (..) In
construing, the person notes features [qualities] in a series of
elements which characterize some of the elements and are
particularly uncharacteristic of others. Thus he erects
constructs of similarity and contrast. Both the similarity and
the contrast are inherent in the same construct. (p.50-51)

These notions of "similarity and contrast", in turn, are seen in personal
construct psychology in terms of likenesses and differences which the
person encounters in his/her experiences in the world. Similarities and
contrasts are essential features and they constitute a dimension of all
personal constructs (p.71). Kelly's example illustrates these contrasting
notions:

We cannot understand what he [sic] means by 'respect' unless
we know what he sees as relevantly opposed to 'respect'
(p.71).

In personal construct psychology, then, what is excluded as
irrelevant is just as important as what is included as relevant in the
construing and grouping of the constructs.

Finally, Kelly's (1955) three key and inter-related notions of
"construct", "construing" and "similarity versus contrast" function as
bases in the definition of an instrument, the Repertory Grid. The Rep
Grid, as it is commonly referred to, is used for discovering the qualities
of a person's constructs and the principles of inclusiveness and grouping
used by him/her in the construing process of constructs. In this study, I
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have used the Rep Grid to focus on the teachers' constructs of standard

and nonstandard language.

1.2. An approach to teacher education: Perspective transformation in

teacher education

For Diamond (1991), Perspective Transformation in Teacher
Education is concerned with providing means through which teachers
can become more critically aware of their values, thinking and practices.
Such an awareness can, in turn, enhance their ability to deal with
professional difficulties and problems (p.16), such as, in this case, the
use of nonstandard varieties of Portuguese in the Brazilian public school

system.

Diamond (1991) identifies three central concepts of Perspective
Transformation in Teacher Education: meaning perspective, perspective
transformation and emancipatory action. Mezirow (1990:xvi) defines
meaning perspective as "the structure of assumptions that constitutes a
frame of reference for interpreting the meaning of experience". Within
the individual's structure of assumptions his/her new experiences are
assimilated and transformed by past experiences through a process of
interpretation. This structure defines criteria for value judgements and
provides principles for interpreting that are uncritically acquired through
cultural assimilation. Perspective transformation refers to the process
through which meaning perspectives undergo change. It is the process
through which familiar interpretation patterns of one's frame of reference
fail and new explanations of old experiences are then searched out,
producing a "restructuring of the persons own action-orienting self-

understanding" (Diamond,1991:15). For Mezirow (1990), critical

reflection refers to one's "assessment of the validity of the
presuppositions of one's meaning perspectives, and examination of their
sources and consequences" (p. xvi). Finally, emancipatory action is the
process by which teachers engage in the production of knowledge about
themselves and their own practice. The core activities of this process of

knowledge production are transformative learning and critical
reflection. Transformative learning refers to the reformulation and
extension of meaning perspectives to allow more inclusive,
discriminating and integrative understanding of one's experience (Kelly,
1955; Diamond, 1991:17; Mezirow, 1990:xvi).
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The joint reflection process with teachers on their views of
language that is described below is grounded in these principles of
transformative teacher education.

1.3. In search of an orienting approach to language education:
Transformative bidialectalism and critical language awareness

A transformative bidialectal language education is basically founded
on three simultaneous objectives: to value the students' nonstandard
language; to work towards their acquisition of the standard language;
and to work towards their acquisition of the cultural (legitimate) capital.
The belief here is that achieving the first objective increases students'
self-confidence and personal value within the culture of their social class.
Achievement of the second objective (acquisition of the standard
language) and third objective (acquisition of the cultural capital), in turn,
provides students with empowering instruments in their struggle against
the inequalities of the social structure. Advocates of a transformative
bidialectal language education expect that the acquisition of the standard
language and the cultural capital by the under-privileged classes removes
the privileged and exclusive use of the standard varieties of language
from the dominant classes. In transformative pedagogies of language,
teachers must supply students with the appropriate classroom
environment to challenge the rules that are monopolized by the
privileged classes. Transformative pedagogies of language take into
account the social forces that distance the cultural capital from the
students' culture and make them challenge these forces. Transformative
pedagogies refuse students' adaptation to the demands of the social
structure. These pedagogies work towards students' instrumentalization
so that students acquire conditions to participate socially and politically
(Soares, 1989:74).

Critical Language Studies (Clark et al., 1990, 1991; Fairclough,
1992), in 'turn, also provide consistent theoretical support for the
transformative education of language teachers and for developing their
awareness of their notions of language and of their teaching practice.
Critical Language Studies (CLS) presuppose strong connections between
the discursive practices of language and the organization of power
hierarchies within social relationships. CLS are concerned not only with
an operational descriptive knowledge of linguistic practices, but also
with a critical awareness of how these practices shape and are shaped by
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social relationships and relationships of power. If, in Hawkins' (1984)
notion of Language Awareness, language is viewed in terms of a natural
order, in Critical Language Awareness (Fairclough, 1992), language is
viewed as having a naturalized order. Finally, CLA views learning and
knowledge as integrated with practice.

At the level of the transformative bidialectal education suggested by
Soares (1989), the CLS mode of critical language analysis and the notion
of Critical Language Awareness can orient teacher's understandings of
the meaning perspectives that they carry in relation to standard and
nonstandard language varieties. CLS theory and Critical Language
Awareness have usually been discussed from the perspective of the
students' development of critical language awareness (McKenzie, 1992).

However, Critical Language Awareness is rarely discussed from the
perspective of teachers' development of a critical awareness of language.
Corson (1994) also points at the harmful impact of teachers' stereotypes
of language over the learning process, performance and identity of
students who are speakers of nonstandard varieties. Corson (1994) also
stresses the importance of sensitizing teachers about nonstandard
varieties of language and suggests pedagogical guidelines for dealing
with this issue in the classroom.

If CLS are to be fostered in the classrooms, teachers must become
critically aware not only of language but of their pedagogy as well.

Therefore, in addition to being interested in the meaning perspectives
that my participant teachers brought about language. I am also interested
in their responses to the process in which we shared our reflections on
their classroom practices through conversations based on a few of their
video-taped classes.

2. Method

My interests lay on both the way that my participants made sense of
their experiences with language - particularly nonstandard varieties of
.language, and on how these experiences could be reflected on their
language classroom practice. The process of my research design involved
offering participants some learning and reflective tools to turn to
themselves and ponder over the meanings they held of language and of
their teaching experiences. For me, this is a matter of educational
research ethics not only take, but give, as well.
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My study is a phenomenological inquiry (van Manen, 1990) into my
participants' understandings of language and into their responses to a
shared reflection process with me on their teaching. Therefore, my study
requires a search to uncover and describe the structuring qualities of the
ways that my participants experience both language and their teaching
practice.

2.1. Site, time spent in the field, and profile of participants and schools 3

a) Site

Rio Claro, a 137.000 inhabitant city, located 175 km. from the state
capital, Sao Paulo city (IBGE, 1990). The reasons for choosing Rio Claro
as research site were that: (a) the language variety spoken by the city
population and its vicinities is a nonstandard variation of Brazilian
Portuguese which resembles the caipira Portuguese (see Rodrigues, 1974
and Bortoni-Ricardo, 1985, about the caipira Portuguese and the
urbanization of rural dialect speakers, respectively); and (b) there is a
significant number of migrant workers and their families coming from
the impoverished Northeast of Brazil who speak a variation of Brazilian
Portuguese that is stigmatized in the Southern regions of the country.

b) Time Spent in the Field

The gathering of the documentary materials in the first week of
September, 1993, and finished in the third week of November of that
year (a total of 11 weeks).

c) Profile of the two participants: Elaine and Janaina

Elaine

Elaine is the participant who has been teaching the longest. She
received her B.A. degree in English and Portuguese in 1984 and started
doing substitute teaching at a technical junior high school that same
year. She felt burned out in 1988 and left teaching at the end of that
school year. She returned in the beginning of 1989 into adult education,

3 Except for the name of the location where the study was conducted all of the other names are
fictitious due to reasons of confidentiality.
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claiming that she missed her students. In 1990 Elaine started teaching
English and Portuguese at the high school level. Presently, Elaine is
teaching only Portuguese at the junior high school level. Elaine was in

her mid thirties, and is married.
Janaina

Janaina was 29 years old. She received her B.A. in Portuguese from

a night college course in 1986, but did not go into teaching. She claims
she felt incapable. Since then, Janaina has been going in and out of
teaching with a variety of job experiences in between - clerical work at a
realtors firm, saleswoman for a medical equipment company, manager of

a small medical products company. Janaina started teaching Portuguese
in an adult education evening course, then on to a technical junior high,

and a private high school. Presently, she teaches Portuguese at these
schools and says she has found out that her real vocation is teaching. She
seemed very interested in her professional development as a teacher of

Portuguese.

d) Profile of the Schools

"Petra Geraldo" (Elaine's school) started the school year in
February. 1993 with 681 students and, by the time we started our
research, there were 677. It is the school that best fits the profile of the
working class schools located in the outskirts. It is interesting the way
that the Plano Diretor reports the economic and linguistic background of
the students' families: "Most of its students come from families that have
migrated from the Northeast, therefore, with linguistic and cultural
variations that are proper of their original place" (p.4)4. The students'
families expect them to reach the highest schooling that they can so as to
contribute to the family income. According to the document, the constant
internal migration (mostly from the Northeast) makes it difficult to keep
students enrolled in the same school for very long. Variations of the
"caipira" Portuguese and the Northeastern Brazilian Portuguese could be

heard in Elaine's class.

"Alvaro Barros" (Janaina's school) is a technical junior high school.

It started the year in February 1993 with 970 students. When we started

4 "A maioria é originaria de familia [sic] nordestinas, portant°, corn variacoes linguisticas e

cuhurais proprias dos lugares de origem." (Plano Diretor, p.4)
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our research, there were 800 students, most of them males. There were
only 12 girls in the whole school; all of them enrolled in the Electronics
course. Students come from low middle class; parents value school
activities and see the technical school as offering a chance for their
children to have a profession independently of the college course they
may choose.

2.2. Tecniques and procedures for gathering the documentary materials

The basic techniques were:

a) Repertory Grid (the Rep Grid) to provoke conversation focused on my
participants' understandings of standard and nonstandard language.

The Rep Grid (Kelly, 1955) was used with each of the two
participants as an instrument to elicit and keep conversation focused on
standard vs. nonstandard varieties (i.e., standard, educated Portuguese
vs. variations of "caipira" or Northeastern Portuguese).

In order to elicit my participants' grids about standard and
nonstandard language, I supplied them the elements: eight sentences
ranging from very literary to very nonstandard forms of Portuguese.
The resulting conversation was focused on the participants' reflections
on these eight' sentences that are supplied below with their translations
in English. Seven of the eight sentences were created out of my own
language experience as a speaker /writer of Portuguese; one was by a
Brazilian poet. Sentences 3 and 5 below are standard educated
Portuguese. Although sentence 3 is quite common in European
Portuguese, in Brazil, it can be considered archaic. Sentence 2 carries
traces of an urban version of the stigmatized "caipira" sociolect of the
Sgo Paulo farm lands5 Bortoni-Ricardo (1985) calls this merging of a
sociolect into urban non-standard language as a rurban variety (p.58). I
would like to stress that wherever I refer to the "caipira" sociolect, I am
not precluding other nonstandard varieties of Brazilian Portuguese. I
have also supplied the participants with examples of nonstandard
varieties that can be found in middle class Brazilian Portuguese

5 See Amaral ([19201 1955) for a pioneer study of this nonstandard variety of Brazilian
Portuguese. Rodrigues (1974) also provides an extensive account of its morphosyntaxis and
phonetics.
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(sentence 1, 4 and 8, for example), as well as in working class speech
(sentences 6 and 7). For purposes of validation, I requested Dr. Dino
pretti, a university professor, sociolinguist and expert in dialect studies
to discuss these eight sentences in an audio-recorded interview. What is

meant by validation of the sentences, heie, is the verification that they
are sentences that can be heard in the common parole of people living
in the state of Sao Paulo or seen in their written form. These eight

sentences6 were:

1. * Esse apartamento venta-muito. (Literally, *"This apartment winds a
lot."; "It is very windy in this apartment.)

2. * Nois cumemu us ovo cum moio. ("We ate the eggs with sauce.")

3. Dar-lhe-ei o dinheiro na semana que vent (" will give you the

money next week ')
4. * Vende-se calcados. ("Shoes are sold.')
5., Ora direis ouvir estrelas. ("Oh, you tell me you listen to the starts.')
6.*As pessoa pobre tern menas possibilidade. ("Poor people have fewer

opportunities.')
7.*A caza do Chico to atrais dos morro ai. ("Chico's house is located
behind these hills.')
8. *O Ze! Trais os ovo pm mini frital (Ze! Bring me the eggs so I can fry

them. ')

In the context of nonstandard language, for example, if a teacher
finds that a nonstandard sentence "sounds awful", implicitly and
simultaneously, she determines what "sounds beautiful". This is to say
that the same aspect or the same abstraction (how a sentence sounds for
her) determines both what "sounds awful" and what "sounds beautiful".
The concept of "sounding awful" can only exist in contrast with
"sounding beautiful". Presenting the participant teacher with a third
element (sentence) and asking her "In what ways two of these sentences

6 These sentences are not meant to be accurate phonetic transcriptions. Rather, they intended to
serve to my purpose of conveying the nonstandard variation to the participants. When reading
the sentences, the teach= immediately recalled the nonstandard variations and their possible
speakers. Accurate phonetic transcriptions could even confuse the participants in their task; e.g.,
[trayzuzovul. However, the article "os" in sentence 8 should have been transcribed as "us" to
keep consistency with its transcription in sentence 2. The word "casa" in sentence 7 was spelled

with a "z" on purpose, to provoke the teachers' reflection on controvatial issues between oracy
and literacy. I appreciate of my reviewers comments on these issues.
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are similar and therefore different from the third one?" can facilitate
this process of eliciting the opposite pole.

The software Rep Grid for Macintosh (CPS, 1990) helped me in
this elicitation process. The computer- mixed the 8 elements (sentences)
and presented only 3 of them at a time to the participant. She, then,
looked at the three selected sentences on the computer screen. I, then,
asked the eliciting question: "In what ways two of these sentences are
similar and therefore different from the third one?" The Rep Grid
elicitation, then, provoked in the participant a reflective activity.
Through this reflection the teacher tried to find out the aspect (the
quality, the criterion, the reason, the justification) that made her to pair
two sentences and make a third one stand out as different.

What is valuable in this process of reflection is that the two
participant teachers provided extensive and spontaneous think-aloud
behavior as the computer presented them several random sets of three
sentences and they outlined the dimensions of their constructs of
standard and nonstandard language. As a researcher, I explored this
think-aloud behavior by encouraging them to talk with me, as they
performed their task and I audio-recorded the process.

b) Joint reflection process on videotaped classes to provoke participants'
reflective conversation about their own language classroom pedagogy.
These conversations on the videotapes were audio-recorded. The
participants' pedagogical choices and actions in the classroom may
provide cues to how they account for their students' nonstandard
language variations in their classes.

The expression, joint reflection process, as I use in this paper,
refers to the one-to-one conversations I had with my participants about
the transcriptions of the Rep Grid activity and the viewing of their
videotaped classes. This notion of joint reflection process draws upon the
qualities listed by Yonemura (1982) and her notion of reflective
conversation. Although differing from regular "chatting" that has no
orienting objective, in Yonemura's notion of reflective conversations the
topics seem to arise spontaneously and out of the participants' interest. In
this study, these conversations were aimed at verifying the participants'
pedagogical choices and actions in their classrooms and the underlying
principles of these actions and choices that might be related to how they
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accounted for nonstandard language. I was interested in accessing the
meanings that my participants have of nonstandard language by
observing their language teaching experience in their classrooms. Access

to these meanings could be provided by their retrospective conversations
on their videotaped classes. Therefore, I have assumed that the
descriptions provided by my participants are representative of the
meaning perspectives they hold about language teaching (see, Ericson &
Simon, 1980; Copeland, 1993, about retrospective verbal reports using
video, although the tapes used in the present research were meant to
trigger conversation with the participants).

In the viewing of the videotapes, I was not concerned with teachers'
consciousness. I wanted to know what meanings they could draw from
retrospectively observing their own teaching. Polkinghorne (1989) points

to the epistemological and methodological problems of

phenomenological research in accessing consciousness and alerts
researchers as they interpret reports from others describing their
experiences. For him,

(...) access to consciousness is problematic, and the data a
researcher collects are several times removed from the actual
flow of experience. For one thing, the act ofreflecting by
researchers on their own or by subjects on their experience
effects a change in awareness. The initial non reflective,
direct engagement with the flow of experience (the object of
study) is replaced by the self's relocation to a point of
observation that is removed from the experience. (..) the
verbal and written report is not a duplication of what was seen
(..) we have direct awareness of only one consciousness, our
own. Care must be taken by researchers as they interpret
reports from other describing their experiences. (p.46)

In my study, I have taken advantage of exactly this change of
awareness provoked by "the relocation to a point of observation that is
removed from the experience". So, at the same time that the video-tapes
provided my participants with the opportunity to re-live their classroom
experiences from a different perspective; a retrospective one, in which
they could acquire a critical and detached perspective from their own
classroom practice Finally, I have also taken into account the fact that
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the relationship between teachers' choices and actions in relation to their
views of language might not always be linear and consistent.

The audio recordings of the Rep Grid and video viewing activities
were transcribed for posteriori analysis.

2.3. Data analysis (descriptions and interpretation)

At a first level, tapes were transcribed and became written texts or
the descriptions of my participants' lived experiences (van Manen, 1990).
At a second level, interview transcripts were divided into meaningful
segments and these, in turn, were organized according to categories that
emerged through the transcript interpretation. This work finally
produced interpretive memos, which were used as a source of
information to write this paper.

One of the research questions (How do the participating teachers
understand nonstandard language?) focuses on the content of my
participants' experiences with language. The other question (How are
these understandings reflected on their own language teaching?) focuses
on their pedagogy. Once I engaged in conversation with the transcribed
texts, the research questions guided me in the process of thematization.
For van Manen (1990), a theme is an element which occurs frequently in
the text, "a motif formula or device" (p.78). As this process of looking
for themes in the texts of the interview transcripts evolved, I needed to
have what Borbules (1993) refers to as "inclusive and critical"
orientations (p.111) towards what my participants said in their texts. My
inclusive orientation refers to my attempt to understand what led the
participating teachers to have the positions that they proclaim in the
texts; that is, their beliefs, feelings and experiences underlying their
positions regarding standard and nonstandard Portuguese. My critical
orientation, in turn, refers to a more skeptical, questioning attitude
regarding these issues, a researcher's attitude that refers to the
judgement of the objective accuracy of the participants' positions, their
inconsistencies and the tensions provoked by such inconsistencies.
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3. Results: My participants' views of language

3.1. Janaina

101

Janaina's way of seeing language is between pracy and literacy. The
interesting point here, however, is to characterize how her view on
language is dichotomized. Oracy and literacy determine the more open
orientation and questioning attitude she seems to hold towards the
treatment of language varieties. The following excerpt suggests such an
orientation:

JN: E que... olha... [ ] tambem nao estou preocupada com
essas coisas certas erradas. Mao me preocupa mesmo, ta? 0
que eu penso, Joao, sabe... meu pensamento vai sempre por
ai...sabe... esse neg6cio que as pessoas FALAM, entendeu? Por
que SEM concordancia? Sabe... eu acho que "vende-se
calcados"7. por exemplo, sao erros mas...ne? Sao erros...
J: Seria...huh... o falar a mais importante pm voce. Seu
negecio e o jeito que as pessoas falam,.. tai, ne?
JN: Isso, é por ai, entendeu. Eu acho, assim, se voce tem a
preocupacao, "vende-se calcados" seria uma linguagem
dirigida a um pablico mais especifico, ta, que é uma coisa que
voce vai colocar numa placa - escrito, sabe, eu acho que deve
haver uma preocupactio manor em ter... voce entende?
J: Porque ela esta em publico?
JN: Isso, porque a escrita, porque ela aparece. Porque a uma
linguagem escrita, nao a uma transcricao da linguagem
oral...sabe, é uma coisa que aparece... [Card ID: 10941;
Source: stack "JeaniRep 1 A18

7 The standard form should be "Vendern-se calcados", where the verb must be conjugated in the
plural form to agree with the object which is also in the plural.
8 JN: (...) I don't bother about this being right or wrong. I don't really worry about that. What I
think, you know... this is the way my thoughts go: the fact that people TALK, right? Why do
they do it WITHOUT noun-verb agreements? "Venda -se calcados." [literally, "Shoes are
sold. "], for instance. I believe that this is a mistake and more so... they are mistakes._ [pause]
J: Hum... would that be because talking is more important to you? Your business is the way
that people talk? Is that it?
JN: Yeah, that's it. Understand? I believe that, if you are careful, you know... "Shoes are sold"
would be a kind of language that is targeted to a more specific public. It's something you would
put on a sign, it's written, you know. I believe that there should be more emphasis on having...
you know? [Card B): 10941 ; Source: "JeaniRep 1 A9
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Janaina treats the case of the sentence as a "mistake". This reveals a
deficit/standard view orientation in her judgement of language variety as
presented in the Rep Grid sentence. Nevertheless, the aspect of her
oracy/literacy dichotomy revealed here is how she considers written
forms of language as requiring "mais cuidado" 9' This is because she
feels written forms of language are targeted to a "specific public" (a
specific speech community). Since she believes the sentence "Shoes are
sold" will most probably be used in its written form. ("put on a sign"), it
will also become public.

Janaina is more lenient in passing judgements on spoken language
("I don't bother about these either right or wrong things!). When
considering widely used forms of language that are not correct in terms
of standard grammar (such as in the case of the sentence in the above
excerpt), she tends to accept them:

JN: ( ...) voce tern essa primeira coisa, voce sai pensando
assim: .puxa vida, mas sao tantas as pessoas que tem esse tipo
de linguagem (...) [Card ID: 13061; Source: stack
"JeaniReplA "]

JN: Sabe porque eu acho que a acima? Porque eu acho que
muito mais proximo do que as pessoas falam, entende? Eu
acabo considerando... [Card ID: 9802; Source: stack
"JeaniReplAll°

Such permissiveness, however, is not shown where literacy is
concerned. Indulgence, then, is replaced by concern, attention and more
care, yielding to issues of historicity, legitimacy and the authority of the
written word (" (...) what is published and not published." Card ID:1250,
SourcejeanireplAJ). For Janaina, the written word is something that is
shown to others and "cannot be a transcription" of the oral language.
This illustrates her notion of transcribed language.

9 Literally, "more care", "more precision". Janaina used this expression many times throughout
the Rep Grid activity.
t° JN: (...) your first move is to think this way: Shucks, but there are so many people that have
this kind of language (...) [Card ID:13061;Source: "JeaniReplAl JN: I would rank this
sentence above, because I think it is much closer to the way people talk, you know. I end up
accepting it... [Card ID: 9802; Source: "JeaniReplAl
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JN: Isso, porque a escrita, porque ela aparece. Porque é uma
linguagem escrita, nao a uma transcricao da linguagem
oral...sabe, é uma coisa que aparece... [Card ID: 11194;
Source: stack "JeaniReplA"]11

Therefore, transcribed language, for Janaina, provides the written
representations of oral forms of language. These written representations
of oral forms pertain to "popular" oral language used by individuals who
seem to be on their way to a standard form of literacy. "Popular"
language, in its written form, becomes a "transcribed" language with no
focus on grammar; i.e., standard grammar:

JN: (...) eu observo que elas [as 8 sentencas) sao a linguagem
popular. E uma transcricao de uma linguagem oral... Nao
existe nenhuma preocupacao gramatical. E a transcricao da
linguagem oral. [Card ID: 7751; Source: jrlang]'Z

At one instance of the Rep Grid activity, Janaina explicitly expressed
her views on the legitimacy and authority of the printed word through a
joke she made. When she sees a literary sentence presented during the
Grid activity (a sentence by the Brazilian poet Olavo Bilac), she
recognizes the author of the sentence and makes the following comment
when ranking the sentence:

JN: Realmente, nada que eu observo. A primeira [sentenca] é
de Olavo Bilac, nao 6? Mais ele do que eu pra falar que esta
certo! [ri] [Card ID: 4913; Source: stack "JeaniReplA"]13

Literature, as a form of the printed word, seems to be considered the
epitome of the most correct, most standard form of language. However,
the reflection process initiated through our conversation triggered
Janaina to reflect on her own understanding of literature. She recalls a

11 JN: That's it, because it'swritten, because it can be seen, because it's a written language. It
cannot be a transcription of the oral language, you know. It's something you see... [Card

ID: 1 1 1 94;Source: "JeaniRep 1 A "]
12 JN: (...) they [the 8 sentences] are a popular language. That's a transcription of the oral
language. There's no focus on grammar. It's the transcription of the oral language. [Card
ID:7751; Source: jrlang]
13 JN: I can see no problems there. The first sentence is by Olavo Bilac, isn't it? He' has more
authority to say that it's correct than I do. [laughs] [CardID:4913; Source:JeaniRep1A]
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representation of the caipira, Chico Bento, by Brazilian cartoonist,
Mauricio, and questions her view on literature as the epitome of standard
language. She recognizes that non-standard language can also be found
in the printed word; even in literary.

Janaina seemed to be in a transitional phase: a time of tension
between the prescriptiveness of normative grammar and her perception
of the language use to which she is exposed in the daily life of her
classroom practice. Although confusing and full of contradictions, I see
this transitional phase from one way of understanding language to
another as something positive. If, on the one hand, her perception on
language is influenced by deficit/standard views of language variation;
on the other hand, the data that she gathers on daily use of language
contradicts such views. At one point of our analysis, she mentions that
judging language by the amount of errors in it is ridiculous. At another
point, she recognizes non-standard/stigmatized dialectal forms in her
own language use, as well as in that of people close to her social
background. This recognition contradicts the prescriptive views she
holds which she acquired as a result of both language and teacher
education.

IN: Endo, aqui eu considero... "as pessoa pobre tem menas
possibilidade", pessoas ate proximas a mim, entende? Ta? Ngo
professores, mas pessoas do meu convivio normal, ter, em
casa... [Card ID: 15416; Source: jrlang] "

Although Janaina claims that an error approach to language
evaluation is "ridiculous" [Card 6330; Source: jrlang], many of her
judgements in the Rep Grid activity were based on normative grammar
rules (e.g., noun, verb, subject, adverb agreement, spelling. number and
gender). These rules are clearly expressed throughout the transcripts.
Normative grammar, standard views of language and the quantity of
errors characterize her distinction between oracy and literacy, for
example:

14 JN: (...) So, here I think about... "Poor people have fewer possibilities" 14 [a very non-
standard sentence]. I see it as spoken by people who are close to me, you know? Not teachers,
but people I meet every day, people at home. [Card ID:15416; Source:jrlangj
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JN: (...) Eu acho que é mais seri° escrever "vende-se calcados"

r shoes are sold "] do que dize-lo. [Card ID: 7268; Source:
jrlang] 15

105

I believe that normative grammar also regulates and defines the
hierarchy on which Janaina bases her language judgements. She does not
acknowledge my opinion, however. Janaina claims it is neither a
question of hierarchy nor of importance when considering how she

judges language.

J: Entao pra voce existe uma coisa hierarquica entre oralidade

e linguagem escrita, vamos dizer?
JN: Neio, nao é bem hierorquica... sabe, eu nab vejo assim

como uma coisa mais principal ou menos, nem e questa() de
importancia. Porque eu acho, assim, se eu estou vendo esses
problemas gramaticais, sem concordancia, concordancia, sabe,

ortografia... entendeu? Entao, por exemplo, [ ] eu acho mais
grave escrever "vende-se calcados"
J: ... do que falar...
JN: que fal... exato... [Card ID: 7268; Source:
jrlang] 16

However, later in the Rep Grid activity, she falls into a contradictory

mode which shows that normative grammar, as well as the speech
community in which language is spoken, do play an important role in

her language judgements:

JN: Por isso que eu coloco " a casa to atrais dos mono", eu nao
vejo uma coisa importante, depois que ele escreveu casa corn
"z", ne? "TA", eu nao acho... o menos importante é o estar
"morrosss" no plural, sabe... eu nao acho importante: Eu acho

que é importante "nois cumemu os ovo" , o "ovo" estar no

15 JN: (...) I believe it's more serious to spell "vende-se calcados" [ "shoes are sold"], than to say

it. [Card ID:7268; Source:jrlang]
16J: So, for you there is something hierarchical between oracy and the written language,lei's say?

JN: No, it's not quite hierarchical. I do not see it as a question of being more or less important.

When I think about grammar problems, agreement or spelling, then, I believe that writing
"shoes are sold" is more serious...
J: ... than saying it, right..
JN: Exactly, than saying it... [Card ID:7268; Source:jrlang]
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singular... voce entende, dentro dessa frase aqui. Isso eu acho
importante. [Card ID: 7268; Source: jrlang]"

The relevant point in the above excerpt is the fact that, for Janaina,
language functions as an icon of its speakers. The non-standard sentence
"we ate the eggs with sauce" is typical of one which suggests and
portrays an illiterate speech community, a community where non-
standard speech is spoken, one such as where the "illiterate hillbillies" of
the rural areas of Rio Claro live. Language, in this case, works as a
badge, an icon of its speech community.

Later on in the Rep Grid activity, Janaina talks about "concern for
language" again. She begins by saying that care should be taken not to
fall into exaggeration. When asked to make her concept of "concern for
language" more explicit, I sense that she is ambiguous in what she
believes to be exaggeration, and prescriptive/standard views of language.
This is the way she talks about "concern for language":

J: 0 que e ter urn cuidado melhor?
JN: Olha, em gera... tentar seguir o padrtio de linguagem
jornalistica: concisclo, sem error... evitando mesmo pra
propagar... Eu acho que deveria ser... porque e uma
linguagem jornalistica. Eu acho que tem que ter um padrtio,
independente de ser no norte, no sul, tern que ter esse padrilo
que a TELEVISAO tem que seguir. Se eu estou escrevendo um
texto so para o Jornal Nacional eu you ter o cuidado de fazer
a mesma coisa. [Card ID: 16664; Source: jrlang]18

For me, the essence of the above transcripts is that "concern for
language" means paying attention to the standard/normative views of

"JN: That's why I ranked "the house is behind the hills" [literal translation] as something less
important, after he misspelled "house" with a "z" [casa/caza]. I see "hills" in the plural form as
less important. I don't think it's important. The important thing is to have the word "egg" in the
plural form in sentence "we ate the eggs with sauce" That's what I think is important! [Card
ID:7268; Source: jrlang]
18J: What do you mean by "concern"?
JN: To follow the standards of journalistic language: conciseness, no mistakes... avoiding
mistakes so that they won't be spread... I believe it should be... because it's a journalistic
language. I believe there should be a standard, independently of being from the North or South.
There must be a standard, which the television has to follow. [Card ID:16664; Source:jralang]
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language; and that TV, as vehicle of the media, plays an important role
in disseminating forms of language.

Despite being influenced by more progressive views on language
variation, Janaina's deficit/standard views seem to prevail in the way she
understands language and language learning. The discrepancy between
what she professes and the way she actually understands language is
probably the result of Janaina's transition process of abandoning
traditional models of language which previously guided her. I see here a
teacher questioning her old models and comparing what she learned at
teachers college with her own language learning and teaching
experiences.

Janaina has dichotomous understandings of language. The
dichotomies reflect ideas based on oracy and literacy, and on deficit and
standard views of language. Janaina's notions of the authority and
legitimacy of the written/published (or literary) language as opposed to
what she names as "popular language" ("transcribed language" in its
written form) are linked to her dichotomous view of oracy and literacy.
Her understanding of language variation is heavily based on views of
deficits and standard which are regulated by the prescriptiveness of
normative grammars. For her, language functions as an icon, a
representation of its users portraying them and their speaking
communities. Janaina's notion of "concern for language" is well
illustrated when she suggests the spoken and written media are vehicles
for the dissemination of standard forms of language. In this sense,
newspapers and television should use language "with care" since they are
legitimate and authoritative ways of spreading its standard forms.

Janaina's views of language are based on clarity, concern for and
avoidance of ambiguity. These notions are linked to a teleological
perspective from which she understands language comprehension. She
draws upon this perspective to define her teaching objectives as well as
her notions of knowledge about language and language learning. In
regards to her teleological view of verbal communication, Janaina
accepts only a part of this conduit model of message emission/reception.
This is because she also considers prior knowledge held by the sender
and/or receiver of the message as well as the context in which
communication occurs. For Janaina, neither the sender nor the receiver
is seen as empty vessels; and the context in which communication occurs
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defines the continuum perspective from which she considers and
evaluates meaning and ambiguity in language. Janaina presents these
contradictory views of language as she evaluates the eight element
sentences during the Rep Grid elicitation. I believe this to be a sign of an
on-going process of transformation of perspective, which she was already
undergoing when we started our joint reflection process (see excerpt,
p.13).

For Janaina, knowing the rules of language and using them are
distinctive abilities. She sees a gap between both of them, just as she sees
a gap between oral and written performances by students. Janaina talks
about students "retaining the grammar concepts" (that is, "normative
grammar"). However, this does not mean they will use whatever they
retain about knowledge of language in their own language performance.
Her perspective on language learning is founded in assimilative and
cumulative views of knowledge transmission from teacher (a knowledge
holder) to student (an empty vessel). This deficit approach is not fully
espoused by her, though, since she sees her students as "talkative
persons". This means that they are somehow able to use language for
communication. In this sense, another dichotomous distinction between
"general oral expression" (used for chatting) and "content oral
expression" (used for discussing the content of classroom texts and
assignments) helps her to org'nize her perspective of student learning.
This distinction also accommodates the tension caused by the gap she
sees between students' oral and written performances.

3.2. Elaine

It is difficult to explicate the operation of Elaine's understandings of
language and language varieties without associating them to the general
milieu of her school environment and language policy. Several aspects of
this milieu have an impact on her understandings of language and
standard and nonstandard language. A few of these aspects are: time
management of classes, large number of students, her views regarding
usefulness of the school language curriculum, deficiencies in her
professional development, and the authoritarian aspects of the
workplace. Because of the focus of this paper, I have structured my
response to the research questions.
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From the analysis of the conversations on the Rep Grid and the
videotaped classes, I could notice that Elaine's work with language in the
classroom is based on a deficit approach. She prefers working from the

point of view of looking for students' mistakes, their deficiencies and
their lack of grammatical content. Quite explicitly in the analysis of the
first video-taped class, the Rep Grid elicitation transcripts show a teacher
who works from a right versus wrong perspective, and from a point of
view of standard language variation ("correct" standard pronunciation
and grammar). These viewpoints of language define her choice of
pedagogical materials and the emphasis she places on aspects of standard
language which, she believes, will eradicate "the errors" of the language
that her students bring with them to school from their homes. Her work
operates from the premise that her students do not know how to talk
properly. This is illustrated from the following excerpt where Elaine
talks about the faults in the textbook she has chosen. The excerpt also
suggests the criteria used by Elaine in her choice of the textbook which
she adopts for her teaching. The textbook she uses matches her views
based on errors or deviations from standard forms of the language:

J: Que voce acha que um livro. didatico deveria ter assim, o
que esti faltando nesse livro didatico, por exemplo, que falta
nesse?
E; Huh... [pensando] Ele pega, pega muito na parte de
gramatica... oracao subordinadas, analise sintdtica, sujeito,

predicado...
J: E o que voce queria mais de linguagem e tal....
E: Eu queria mais assim, vamos supor, os erros vamos
supor... erros. Quais sao os erros, mais cometidos, ne, e...
vamos pi.ocurar corrigir essasfalhas, como urn livro... como...
[FIM DO LADO A DA FITA] um livro born, excelente, é que

wet rib estava aqui. Entao...
J: Esse livro teria que... entao... ter mais... huh....
E: Por exemplo, aquele negOcio que eu comentei corn voce

"rouba" - nao 6 /roba/ 6 /rouba/, nao r3 /estara/ a /estoura/,
entao, quer dizer... os alunos aproveitam... "Ah, nunca vi
isso! ! I" "Que bonitinho, aprendeu falar!" [ii] [Card ID: 4365;

Source: stack "langteaching119

19 J: Do you think a class textbook should be this way? What's missing in this textbook, for

instance, what's missing in this one? (Cont.)
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Elaine's choice of working from this deficit, standard grammar
perspective forces her to deal with a few problems. These problems
include traces of her own non-standard accent (her own linguistic history
she brings to her teaching), the negotiation of access to the speech
communities (the gangs) within the school, and the rejection/ deep lack
of interest in grammar on the part of her students and on her own part.
These three problems are respectively exemplified in the three groups of
excerpts below. These three groups of excerpts respectively illustrate
Elaine's uncritical awareness of her own regional non-standard accent,
and that of her students, the deficit perspective from which she views the
language of the gangs, and the tension that this deficit perspective of
language poses when choosing the content to be taught:

E: (...) Born, a leitura do Anderson, é... de ë assim: medo,
inseguranca... da muito soquinho, a promincia, tipo assim
bem... Piracibano, ne? Ndo so dele como a minha tcmthem.
[Card ID: 4476; Source: stack "emilvidlA"]

"Por que eu explico as girias, ne?" Huh.... par que? Porque eu
explico as girias. Porque é mrato grande o uso de gErias na
escola. E grande demais. Praticamente, os ahmos la
conversam em giria, conversa se na base de girias... ne? For
que? Porque é o grupo, deles. De repente que é? A professora
nao vai entender o que eu estop falando. Endo, en tambern
tenho que entrar na deles, ne? Como no caso que eu citei pre
voccls: "fazinha", et? Depois que eu fiquei anos trabalhando no
centro da cidade, voltei pre periferia e nao sabia o que era

(Cont.)
E: Huh... [thinking] It covers, it covers a lot of grammar... subordinated phrases, syntactical
analysis, subject, predicate...
J: And what would you rather have as far as language is concerned andso...
E: I wished I had more, let's see, errors, lees suppose..: errors. The most frequent errors, you
know... and let's try to solve these faults, a book like... hie... [END OF SIDE A OF TAPE] [...]
A good book, an excellent book, but you were not here. So...
J: So, this book needed to... so we need more... huh....
E: For example, that problem I mentioned to you "rouba" [literally, "to steal", first vowel
pronounced /oi]. It's not "r6ba" [as in b/], it's rouba, its not "estAralas in / =/1 [literally, to
explode], but it's "estoura" voi. So, I mean._ the students learn something_ "Oh Fvé never
seen such thing!!!" "How cute, you've learned how to talk!" [Laughs], [Card ID: 4365; Source:
stack "langteachingl
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"farinha". Depois que eu fiquei descobrin... que eu.... que eu
descobri que era cocaina. "Olha a farinha, a farinha!" Quer
dizer, eu end°, o que eu estou fazendo? Estou descendo um
pouco ao nivel deles... de falar, ne? [Card ID: 4980; Source:
stack "langteaching"]

E: mas d... FAZER a analise, ne? A analise, ne... que
eles nao gostam. [Card ID: 9897; Source: stack "emilvid21

Eles querem assim, teatro, jornais, videos, e... o que esta
escrito la nas folhas... pra que eu estar ensinando isso, ne?
Que eu you fazer com isso/ Certo? [Card ID: 9348; Source:

stack "emilvid2"]2°

For Elaine, language works as capital. Language defines one's
presentation of self and one's role in the social context. Her deficit
approach to language places her students in the position of deprived of
such capital who must learn how to speak and write the language
"correctly" (and that means the standard form) within the different areas

of knowledge.

E: Escuta, eu acho o seguinte: huh... suponhamos, fazer o
aluno falar o Portugues corretamente, [ ] de seu trabaiho
corretamente, mas tambem em outras areas, nao somente na

E: (...) Well, Anderson's reading is... it's like this: fear, lack ofself-confidence... he stammers,

his pronunciation is like... someone from Piracicaba [a neighboring city where a similar
stigmatized dialect is spoken], right? Not only his pronunciation but mine as well. [Card ID:

4476; Source: "enulvidlA "J
E: I said: "It's slang.", I said And what is that? It's one of their groups, you know? Bath of these

groups has its own slang, right? The teachers have theirs, students have others, eta.. [Card ID:

2415; Source: stack "langteachingl
"Why do I teach slang, right?" Huh... why? Why do I teach them slang? Because the use of
slang in school is very common. It's so common. Actually, the students at this school interact
through slang, their conversations are based on all sorts of slang... (...) So, I must get closer to
them , you know? (...) So, what am I doing? I am coming down to their level... the way they

talk, right? [Card ID: 4980; Source: "langteaching"]
E: The problem is doing the analysis, you know? [syntactical analysis] It is the analysis that
they don't like. [Card ID: 9897; Source: stack "emilvid21
E: They are interested in theater, newspapers, videos, and... in what it's written there on the
sheets... what's the purpose of teaching all this, you know? What am I going to do with that?

[Card ID: 9348; Source: stack "emilvid21
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mate ria Portugues. [Card ID: 5373; Source: stack
"langteaching121

The impression I have is that Elaine aims at a language education
that will provide her students with what they do not have, i.e., the
standard forms of Portuguese and the standard linguistic capital which
will provide them with social prestige. That means the standard forms of
Portuguese.

E: ( ...) no caso de voce ser convidado para dar uma palestra,
para ler algo em voz alta para uma plateia, voce tem que ler
bem, ne? Tem que ressaltar certas palavras etc. [Card ID:
5912; Source: stack "emilvid1A122

Despite Elaine's being aware of the few dialectal features of her own
Portuguese, she sees herself as an expert and studious person of the
Portuguese language. However, she also seems to come from an
environment where the non-standard forms are spoken. In the excerpt
that follows, Elaine mentions her mother as a non-standard dialect
speaker. The excerpt provides an illustration of how Elaine sees non-
standard language and her self-relation to it:

E: Olha, [lendo as sentencas na tela do computador] "as
pessoas tem menas possibilidade"23, pra esse tipo de frase ai,
eu dou... 60%. Porque esse "menas" ai... eu you falar... eta...
minha node fala "menas" ai... E menas? E menas aquela
"menas", tinha menas pessoa em tal lugar, menas gente,

21 E: Listen, this is what I think: huh... let's suppose, make the student speak the Portuguese
language comedy, [ J of their work correctly, but also, in other areas, not only in Portuguese.
[Card ID: 5373; Source: stack "langteaching"]
22 E: (...)In case you are invited to give a lecture on something, to read something aloud in
public, you had better READ it well, you know? You should EMPHASIZE certain words, etc...
Card ID: 5912; Source: stack "emilvidl A"1

The speaker is making the feminine form of a quantifier. This is typical of non-standard
speakers. The original excerpt in Portuguese is the following: E: Olha, "as pessoas tan menas
possibilidade ", pra esse tipo de frase ai, eu dou... 60%. Porqueesse "menas" ai... eu you falar...
eta... minha m8e fala "means" ai... E "mans'"? E "menas". aquela "menas", tinha
"menas"pessoa an tal lugar, "menas"gente, alunos, virgem. huh... quase que nao existe! Entao,
eu dou... 60% [Source: Rep Grid, TransElaine]
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alunos, virgem.. huh... quase que ndo existel Endo, eu dou...
60%. [Source: Rep Grid, Transelaine]24

Given her personal history, her social background and the way she
presents her mother as a nonstandard speaker, Elaine's own desires in
relation to standard Portuguese reflect the hierarchical focus of her
perspectives when she constitutes her self-image of expert as a language
teacher. For Elaine, standard language seems to provide authority to
climb the social ladder and to obtain more power to stamp out or "to

police" error.

The transcripts of our conversation provide insights into Elaine's
views of how to work with dialectal issues in the class. I could, then, see
a hesitant teacher in regards to the value of adopting a bidialectal
approach in the teaching of her mother tongue. Elaine does not consider
it as an approach that can value the language that students bring with
them from home. She does not see bidialectalism as something that can
empower students to keep the language of their identity. In addition, she
does not seem to see the acquisition of the standard forms as an
instrument for social participation. The deficit perspective, from which
Elaine sees language, makes her consider bidialectalism as permissive

("Should I correct that?"). These views prevent her from considering the
procedures of a bidialectal pedagogy:

E: Ai, agora, ficou minha dervida tambem? Sera que eu comp
isso? [0 que] estou vendo em redacao, alguma coisa? [Card
ID: 5779; Source: stack "emilvid2123

During our joint reflection process on the second videotaped class,
Elaine associates such permissiveness with students' dialects to what she
thought was her way of policing students to talk in the right standard
forms. Again, I see a hesitant teacher in regards to the value of
bidialectalism and language varieties:

24 E: Look, [reading the sentence of the computer screen aloud] "People have fewer

possibilities..." I'll give 60% to this kind of phrase. Because that "fewer" there, you know...

Gee.".. My Goodness! My mother talks like that, she uses this "fewer" here... There were fewer

people in such a place, fewer people, students... Gosh!... Yuck!... Cant believe it! So, I give it...

60%. [Source: Rep Grid, TransElaine]
25E: Now, I have a doubt too. Should I correct that [What] I see in the compositions? [Card ID:

5779; Source: stack "emilvid21
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E: que mais, tambem, que eu pude observar la? Dando,
assim, tuna assessoria, no, rapida! Eu nao fiquei policiando,
falando , nao ta certo isso? Nao to certo, tá errado. JA nao
fiquei falando tanto, assim, ne? Ja foi mais assim: OPINIAO
DELES, ne? Opiniao deles mesmo. Entio, faz questionar
bastante, ne? Porque nap tern errado, acha que tudo a certo,
acha que... [Card ID: 10439; Source: stack "emilvid2 "]26

Finally, Elaine's believes that it will be hard for her to accept the fact
that students can "talk wrongly" in class. For her, she says, this will take
a long time. She claims that the students themselves do not accept this
bidialectal perspective, and she uses this rejection to validate her own. In
the following excerpt, I can perceive such rejection, as well as the
questioning effect that our research process had over her either/or
conception of a bidialectal language education:

E: Em relacao, ne, o que eu falo: certo ou errado, padrao e nao
padrao. EU acho assim... EU pessoalmente, acho que eu you
DEMORAR... porque ate agora assim eu to falando: "E certo
ou a errado?" Eu you DEMORAR, acho que pro aceitar isso,
ne? Huh... "Falar errado!" Endo, os alunos yao espantar, ne?
J: Voce nao aceita isso?
E: Nao, nao aceito ainda.
J: Voce nao acha valida essa ideia?
J: nao acho, mas agora voce esti fazendo olhar...
sobre... sob O'UTROS olhos, ne? Huh... pode ate falar... porque
as vezes 'a meninx.. des "Ah!" , nao admitem, ne? Quer dizer,

um negocio, assim, dificil, a LONGO PRAZO, eu you ter
que tirar, ne? Esse negocio de certo x errado. "Nao... huh!!!"
Ne? [Card ID: 5472; Source: stack "emilvid2 "]27

26E: huh... what else could I notice there? Iwas giving a fast help, right! I didn't police them [ ]
"Isn't that right? No, it's right, it's wrong," I did not keep talking like that, right? I sort of
tended to THEIR OPINION, you know? Their very own opinion. ft put me in a very
questioning position, you know? Because there is no such a thing as wrong thing, everything
can be right that.. [Card ID: 10439; Source: stack "emilvid21
27 E: Regarding that business: right or wrong, standard or non-standard. This is the way I see
it.. I PERSONALLY believe that I am going to TAKE A LONG TIME... till now I am
asking: "Is it right or it is wrong?" I am going TO TAKE A LONG TIME to accept it... I mean,
you know, huh... "To talk wrongly!" The students are going to get surprised, you know?
(Cont)
(Cont.)
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I believe that the above excerpt epitomizes Elaine's concepts of
standard and non-standard language, of her students as non-standard
speakers, and her aversion to a bidialectal language education model.

4. Comments

4.1. The Research Questions: How do the participating teachers
understand language and their own language teaching?; and How are
these understandings reflected on their own language teaching?

Being the focus of my participants' teaching, the non-standard
variety of Portuguese spoken by Janaina's and Elaine's students bears
features that are characteristic of the nonstandard variety of Brazilian
Portuguese spoken and written by people living in the interior regions of
the state of sao Paulo. This variety did not carry all of the characteristics
of the "caipira" Portuguese spoken in the area I conducted my research,
but closely resembled it. My three participants were exposed to, and had
to deal with, the same nonstandard variety. Even their speech carried a
few traces of it, but not as many as their students'. Despite their
individual differences, Elaine and Janaina seemed to construe standard
language in the way defined by Corson (1994), that is, as "something to

aspire to" (p.273). Their way of viewing standard language seems
evaluative and normative. These characteristics are particularly evident
in Elaine's persistent way of understanding language in terms of right
versus wrong, a dominant perspective that defines the basis of Elaine's
teaching (e.g., with its focus on correctness).

Both participants considered spoken language as connected to the
social group that speaks it. However, this connection between language
and speech community affects their pedagogies and understanding of
language in different ways. Elaine understands her students as belonging

to a different social class. She construes her own understanding of the
language spoken by her students as compared to how she construes

J: You don't accept that?
E: No, not yet
J: You don't think this idea is a valid one?
E: No... I don't think so, but now you are making me to see.... with... with different eyes, you

know? Huh... one can even talk... because that girl sometimes... they say "Oh!", they don't
accept that, right? [Card ID: 5472; Source: stack "emilvid21
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standard language; that is, as "something excellent" or "the best there is"
(Corson, 1994:273).

Similarly, Janaina seemed to have mixed feelings about her students'
nonstandard language. Although Janaina is of the (prescriptive) belief
that standard forms of language are to be aspired to in her classes (her
notion of care with the language), she notices that even educated people
find using nonstandard forms acceptable in daily colloquial use. This
linguistic data, available to Janaina in her school and social
environment, triggers her reflection on her judgements based on
prescriptiveness and grammatical accuracy. In her transcripts, Janaina
construes different dialects as icons of the speech community to which
speakers belong. She construes an understanding of "care with language"
on basis of normativity. Just like her understandings of pedagogy, the
ways Janaina construes standard versus nonstandard forms of language
seemed to be consolidating. Janaina is still looking for alternative ways
to deal with language in her classes.

A teacher's personal constructs of language are important for
teachers to approach students' nonstandard varieties of language from
Soares' (1989) bidialectal perspective; that is, a perspective that is both
empowering and educational. Teachers' understandings of language must
carry both openness to and an attitude towards alternative perspectives of
language that reject prescriptive and deficit bases. Teachers whose ways
of construing language are heavily based on accuracy or correctness,
such as Elaine's, might be more resilient to adopting a bidialectal view of
language education in their classes. Views based on deficits, accuracy,
and correctness try only to eradicate students' nonstandard language.

For Elaine, a nonstandard language variation is incorrect. As a
consequence, her construct of language variation contributes to her
understanding of teaching as deficit correction, and repairing her
students' language. Therefore, Elaine's ways of construing language,
students and language pedagogy distances her from Soares' (1989)
proposed bidialectal education. Like Elaine, Janaina also distances
herself from Soares' proposal, but for a different reason: her constructs of
language, students and teaching are not defined enough to accommodate
a bidialectal approach. Furthermore, Elaine's constructs are incompatible
with Soares' (1989) approach to nonstandard language varieties because
they are based on a deficit view of language. Elaine construes her
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students as deprived of "the capital" of standard language ( "(...) no caso
de voce ser corrvidado para dar uma palestra, para ler algo em voz alts
para uma plateia, voce tem que ler bem, ne?" Card ID:5912) required to
act in "the market" (Bourdieu, 1977). Elaine sees bidialectalism as
permissiveness, as "nothing is wrong, everything can be right". These

ways of construing language typically characterize a deficit approach to
language pedagogy, and are incompatible with bidialectal education.
They make Elaine's pedagogical possibility of a transfonnative view of
bidialectal language education even more &Stant.

Janaina's pedagogy and her construct of the teacher's role draw
heavily on her experiences as a language student: normative grammar
and the teacher as transmitting language content. However, from the
start of the research process, Janaina herselfclaimed to be on the way to
making changes, and already voiced dissatisfaction with her teaching.
Both Janaina's dissatisfaction with her professional development, and her
consequent curiosity and will to learn alternative ways to construe
language and pedagogy led her to be part of my research. In this sense,
already at the beginning of the research process, Janaina had started
looking for different perspectives on language and teaching to make up

for what she called her "deficient" teacher education.

Imagine that the bidialectal approach had been funneled onto
Janaina's professional knowledge landscape by means of a competency-
based teacher education approach. Janaina would encounter problems
dealing with bidialectalism in class. Based on my reflective experience
with Janaina, I perceive that she construes her role as a teacher as the
one who has to "pass on grammar" to her students (e.g., she asks them to
"bounce back" what they have learned from the conduit process).
However, her acceptance of bidialectalism would not be so difficult as in
the case of Elaine. This is because, through our reflective conversations

on her classroom practice and understandings of language, I perceived
that Janaina felt unhappy about her teaching and herself as a teacher (see

excerpt below). The first condition that favored her transformation was
that her professional and pedagogical situation was off-balance. I see
imbalance as characterized by the teacher's perception of a lack of
content and pedagogical knowledge, accompanied by feelings of
unhappiness and personal and professional dissatisfaction. Segments of
the transcripts showed that Janaina felt she lacked content and
pedagogical knowledge, and was dissatisfied with the way things were
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going in her teaching milieu and in her pedagogy. Such feelings are, I
believe, a frequent source of emotional and professional stress. The
following excerpt illustrates Janaina's feelings:

JN: (...) Porque... eu ja estava passando por um processo dis... de
discussa'o quando voce chegou, Joao. Estava tudo muito mal, tinha
que haver alguma salda, algum lugar para ir...
J: Urn processo de discussao corn quern?
JN: Comigo mesma!
J: Com voce mesma?
J: Comigo mesma. Urn processo de reflexao. Eu tinha que
encontrar algrima coisa que me desse a possibilidade de
mudanca...minha atitude. Primeiro eu achava que meu
problema era falta de conteAdo. Dal eu preparava minhas
aulas, eu sabia tudo, eu verificava tudo, tinha o conteudo e
nunca [conseguia resultado]. Eu achava: "Nao a so contefido.
Tern alguma coisa a ver corn a clinamica corn meus alunos."
(...)[Card ID: 2944; Source: jeanivid2] 28

Both Janaina and Elaine accounted for students' nonstandard
varieties from a deficit perspective. However, their reasons for adopting
this deficit view differ. Janaina, for example, adheres to the view of
teachers as providers of grammatical knowledge, and is not able to see
constructs of language from other perspectives. Janaina, however, seems
open to new ways of understanding language as long as they can
effectively help her solve classroom problems. Unlike Janaina, Elaine is
the most distant from adopting a bidialectal approach, or even something
similar. I believe Elaine has to undergo a greater change in her way of
construing language, students and pedagogy before there can be any
possibility of her considering nonstandard varieties of language from
bidialectal perspectives. First, Elaine must free herself of the tight,
impermeable constructs she holds of standard grammar and right versus

28 JN: (...) Because... I was already undergoing a process of dis... discussion when you came,
Joao. Things were awfully bad, there had to be some way out, somewhere to go...
J: A process of discussion with whom?
JN: With myself?
J: Yourself?
JN: Myself. A process of reflection. I had to find something that could give me the possibility to
change... my attitude. First I thought that [bad feeling] was due to my lack of contort. Then, I
prepared my classes, I knew everything, I chedced everything, I had thecontent and never [got
any results]. I thought: "It's not only content. It has something to do with the dynamics between
me and my students." [Card ID: 2944; Source: jeanivid2l
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wrong language. Probably, Elaine needs a working partner, a
collaborating colleague, who feels more confident.

Finally, this study made me aware of the distance between my
participants' ways of construing language, students and pedagogy, and
these principles of bidialectal education. From the perspective of
transformative teacher education, I can now better grasp these constructs,
and anticipate how my two participants would take up bidialectal
education. A competency-based teacher education program with
inventory-like specifications of principles, content and skills, as

described by Diamond (1991), would present a series of requirements to

teachers as to how to proceed from a bidialectal education perspective. I

have chosen a different, inside-out approach. I have begun with how the
practitioner construes language, their students and pedagogy.

(Recebido em 08/04/97. Aprovado em 20/05/97)
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DEBATE

A IDEOLOGIA DO SUPRIMIDO; OU, COMO NAO TEORITAR
A RESPEITO DA IDEOLOGIA

(Ideology of the Suppressed; or, how not to Theorise about Ideology)

Kanavillil RAJAGOPALAN (Universidade Estadual de Campinas)

ABSTRACT: In this paper, I argue against the contemporary tendency to
confine ideology to the sphere of subjectivity and "point of vie", as
defended by Paul Simpson (1993) in his book Language, Ideology, and
Point of View. My principal criticism against the view is that it simply
amounts to a re-affirmation of certain of the conceptual categories with
which we have for long been accustomed to think Rather, I contend, we
ought to try to interrogate those very categories with a view to teasing
out the instabilities that characterise them. I argue that there is an
urgent need to deconstruct the very opposition between ideology, point
of view etc. on the one hand, and science, theory, or whatever that one
might wish to posit on the other.

RESUMO: Este trabalho 6 uma critica da tendencia atual de confinar a
questao da ideologia a esfera da subjetividade - tese essa que se acha
defendida no livro Language, Ideology, and Point of View, da autoria de
Paul Simpson (1993). Minha principal objecao a tal proposta 6 a de que
ela nao passa de uma simples re-afirmacao de algumas das categorias
com as quaffs estamos acostumados a pensar sobre os terms em questao.
Procuro sustentar que, ao inves disso, devemos interrogar aquelas
mesmas categorias com o intuito de trabalhar as instaNlidades que as
caracterizam.. Urge, no meu modo de entender, a necessidade de
desconstruir a prOpria °pasty& entre, de um lado, ideologia, panto de
vista etc., e, de outro, ciencia, teoria, ou seja o que for que se queira
postular.

Key Words: Ideology; Point of view; Subjectivity; Theory; Paul Simpson.

Palavras-Chave: Ideologia; Ponto de vista; Subjetividade; Teoria; Paul

Simpson.
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"ESTRANGEIRO: Dividir assim por generos, e nao tomar
por outra, uma forma que é a mesma, nem pela mesma uma
forma que e outra, nao e essa, como dirlamos, a obra da
ciencia dialetica?
TEETETO: Sim, assim diriamos.
ESTRANGEIRO: Aquele que assim e capaz discerne, em
olhar penetrante, uma forma iinica desdobrada em todos os
sentidos, atraves de uma pluralidade de formas, das quaffs
cada uma permanece distinta; e mais: uma pluralidade de
formas diferentes umas das outras envolvidas exteriormente
por uma forma arnica repartida atraves de pluralidade de
todos e ligada a unidade; finalmente, numerosas formas
inteiramente isoladas e separadas; e assim sabe discernir,
generos por generos, as associacoes que para cada urn deles
solo possiveis ou impossiveis.
TEETETO: Perfeitamente "

Plado, Sofista.

0. Introducao

Vez por outra, aparecem nas prateleiras das livrarias
especializadas, livros academicos ostentando grifes internacionais de
prestigio editorial inquestionavel, que chamam a atencao de um
pesquisador, nao porque apresentam ideias que vao ao encontro da sua
propria posicao a respeito, ou trazem novos subsidios para sua reflexao,
ou ainda contribuem para levar suas pesquisas numa direcao at entao
nao vislumbrada, mas porque - por mais estranho que isso possa parecer
- defendem posies visceralmente contrarias a tudo o que o pesquisador
no caso tem defendido em relacao ao tema abordado. Sao casos em que,
como se diria, pontos de vista diferentes se encontram em rumo de franca
colisao. Para o pesquisador, esses livros sao tao importantes como
aqueles que expoem pontos de vista consoantes corn o seu, pois o ajudam
a perceber as implicacoes da sua propria posicao corn maior clareza e
nitidez.

A pesquisa relatada neste trabalho faz parte de um projeto fmanciado pelo CNPq (Processo
n.° 306151/88-0). Meus agradecimentos aos Bois parecesistas pelas valiosas sugestoes.
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Para mim, ou se assim preferir, no meu ponto de vista (o porque
desse reparo sera logo esclarecido), o livro de Paul Simpson, Language,
Ideology and Point of View (Simpson, 1993) pertence a essa classe de
verdadeiros `achados bibliograficos' de valor inestimivel. Nele o autor
defende uma posicao - o seu ponto de vista - diante da questa° da moda
nos dias de hoje - a ideologia; ou melhor, o tema do livro 6, como
anuncia o paragrafo chamativo que conga da contra-capa do livro, o
ponto de vista flue, do ponto de vista do autor, "intersecta e 6 moldado
pela ideologiC tese essa coin respeito a qual tenho serias dirvidas e
divergencias por raze es que procurarei tornar claras ao longo da niinha
exposicao a seguir. Contudo, a preciso ressaltar que o autor defende a sua
tese coin tanto entusiasmo e conviccao que torna extremamente atraente
urn debate ou aquilo que os intelectuais franceses costumam chamar de
urn engagement coin suas iddias.

Eis, entao, a minha justificativa para a escolha do referido livro
para elaborar esta resenha crftica: Nao consigo me lembrar de nenhuma
outra obra recente que defenda tdo sistematicamente uma postura
contraria a minha em relacao ao tema central, de tal sorte que, a medida
que you analisando os pontos criticos do livro e me contrapondo a cada
urn dales, estarei tambem construindo a postura alternativa e o leitor no
fim ficara, espero eu, corn duas posiceies diametralmente opostas e o voto
de minerva (ou, quem sabe, um novo panto de vista e, se o autor do livro
ainda estiver corn a razao, uma terceira ideologia, ja que, na sua
perspectiva, nao ha coma pensar as dois temas se nao conjuntamente).

1. Ideologia e panto de vista

0 principal defeito na abordagem do autor se acha
entusiasticamente alardeado no proprio titulo do livro. Trata-se da iddia
de que a ideologia e o panto de vista sejam cartas do mesmo naipe. Para
a autar, tanto o panto de vista coma a ideologia contribuem para cue as
coisas parecam diferentes do que realmente do. Todos os capftulos do
seu livro, diz ale, "enfocam a linguagem como representagao, como tuna
projecao de pcisigoes e perspectivas, como uma forma de comunicar
atitudes e presuncoes" (Simpson, 1993:2). Ou seja, a linguagem que

pena! - esta condenada a apenas representar o mundo; e toda
representacilo, como nao podia ser de outra maneira, traz consigo o
panto de vista de quem representa.

1 3 :3
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Nem tudo esti, pordm, irrecuperavelmente perdido; pois, para o
autor, gracas ao fato de que tudo passa pelo "olhar" de quem narra, todo
texto suscetivel de uma interpretacao estilistica - uma das coisas mais
fascinantes que se pode fazer depois da analise lingilistica. Nas palavras
de Ronald Carter, editor responsavel pela Sdrie "Interface", da qual faz
parte o livro de Simpson, urn dos principios basicos do livro a que "o
tenno literatura' nao pode ser definido isoladamente de uma expresso
de ideologia" (p. x) e, por conseguinte, a contribuielo de Simpson para a
serie "situa-se em uma area que a central para a critica literaria" (p. xi).
E o pre:0pH° autor nos adverte logo no Mid° do seu livro (p. 3):

Por causa da sua dependencia da lingalstica,
presume-se cons frequencia que a estilistica tem a pretensdo
de ser um metodo puramente `objetivo' de analise textual. 0
analista aguarda em uma atitude descompromissada enquanto
que o engenho da lingillstica espreme do texto todos os
sigmficados que teriam lido depositados nele pelo escritor.
Todavia, poucos estudiosos de estilistica reivindicam tal
objetividade,

Entretanto, o autor faz questa° de ressaltar que sua meta nao e a de
tentar livrar a estilistica da sua dependencia da linguistica - ou seja, a
estilistica, segundo o autor, nao se propoe a ser uma area tao objetiva
quanto a lingifistica. porem continua na sua dependencia.

A dependencia da estilistica em relacao a lingilistica significa que
medida que as tecnicas na lingtiistica vac, sendo aprimoradas, os modelos
estilisticos tambem vao se enriquecendo e sendo revitalizados. (p.4)

Resumindo, a estilistica se tem a ganhar, em virtude da sua
dependencia da `ciencial da linguagem - nao tendo, ao que parece
implicar a posicao do autor, nada a contribuir para a lingtifstica. A
relacao de dependencia é, em outras palavras, unidirecional.

2. A parabola do monarca malvado e a moral da esteria

A fim de ilustrar sua tese, Simpson relata a seguinte "parabola
macabra" contada, segundo ele, pelo diretor de filmes mexicano
Alejandro Jodorowskv, para explicar o segredo da tecnica
cinematografica. Um monarca cruel e merecidamente feio, deformado e
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aleijado - alem de ser corcunda, havla perdido um olho e uma perna -
decide deixar uma lembranca para a posteridade e encomenda seu retrato
oficial. Manta da tarefa ingrata, o primeiro artista a seaprittlitar para o
desafio simplesmente ignora os iligeiros' defeitos da fisiantitnia do Rei.
0 truque nSo funciona,'Vorque o tirano fica enfurecido por tamanho
desrespeito a verdade, e como 6 de se esperar nesses casos, manda
degolar o responsavel. O segundo artista que foi comissionado para
executar a tarefa logo decide ngo cair na mesma asneira do primeiro e
opta por uma representacao fiel em todos os detalhes, por6m o azarado
tambdm tem o mesmo destino que o outro, porque o ilustre modelo
novamente fica horrorizado, desta vez corn tanto realism° numa s6 obra
de arte.

Finalmente, chega a vez do terceiro artista, aquele a quem cabe,
pela logica convencional dos cantos do genera, satisfazer o desejo do Rei

e tambem a curiosidade do leitor, como se diz em linguagem vulgar,
"matando a charada". Com toda a esperteza a que tern direito o terceiro

na fila em casos coma esse, o mais novo candidate a um lugar no "hall of
fame" retrata o tirano na pose de um cacador corn arco e flecha nas
maos, preparando-se para acertar o alvo, pose essa que exige que o Rei

apareca no momenta de concentracao intensa, corn "urn dos olhos"
fechado e "uma das pernas" descansando sabre o tronco de uma
giagantesca arvore caida. 0 Rei sai satisfeito corn a `semelhanca' do
retrato corn o original e ngo so deixa o artista ficar corn sua cabega mas
manda seu tesoureiro abrir o cofre para urn pramio generoso,
acompanhado de todas as demais regalias etc.

Nas palavras do prOprio Paul Simplon, "Transportado ao domfnio
da linguagem, a tecnica do terceiro, artista -sera tamb6m a preocupacito
central do livro" (p.2). E explica: "A -elusiva questSo da `verdade'
daquilo que um texto diz ngo 6 o que esta em jogo aqui; o que estit em
jogo aqui 6 a "ang-,alo da narracto' que 6 adotado no texto, seja ele urn
animal°, um romance ou uma reportagem jomalfstica. Em suma, este
livro 6 todo sabre o ponto de vista na linguagem"(p.2).

A parabola do despota malvado 6, sem dizvida, interessante e dela
pode ser depreendida, sem davida, toda uma filosofia da linguagem.
Como diria Nietzsche, ha uma poderosa metafisica ansiosa e pronta pare
eclodir per detras das nossas falas, per mais corriqueiras elas sejam. E,

ao contrario do que pensa o autor do livro, o que nos diz essa filosofia
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que em nenhum momento estamos livre da "elusiva questa° da `verdade'
daquilo que um texto diz". Isso porque a crenca na existencia de algo
chamado a "verdade 6 precisamente o que torna possivel falar em
termos de "angulos de narracao". Ou seja, falar em "angulos de
narracao" ou diferentes perspectivas s6 tem sentido corn o pressuposto de
que ha um ponto qualquer, ainda que este ponto, em toda sua plentitude
e seu esplendor seja inacessivel a partir de qualquer um dos angulos e
qualquer uma das perspectivas. Plata° ja previa isso.

3. Eidos plat8nico e a exaltagao da razao

A moral da estoria (aquela contada pelo diretor cinematografico
mexicano) que Simpson quer que seja dela retirada, ja se acha
cuidadosamente elaborada por Plado. 0 eidos platonic° 6 inacessivel aos
nossos olhos, posto que estes s6 conseguem enxergar o mundo de
fenomenos sob tuna perspectiva ou outra. E nenhuma perspectiva
corresponde a forma eidetica do objeto em questa°, a qual s6 pode ser
apreendida mediante exercicio da nossa intuicao. Posto que o verdadeiro
objeto 6 a sua forma (no sentido platonic° deste termo), e que a forma
nunca 6 enxergada pelos nossos olhos tal e qual, tem-se a conclusao de
que os objetos nunca sAo vistos na plenitude de sua forma.

Para Simpson, end°, a esperteza do terceiro artista teria a ver com
o fato de ter percebido o seguinte: ja que todo olhar jamais consegue ser
qualquer coisa a mais que urn simples olhar, a realidade 6 uma mera
fleck. E ja que a realidade nunca passou de uma mera ficcao, o artista
precisa `usar sua cabo;a' pars saber o que retratar e o que nao retratar. 0
melhor artista 6 aquele que melhor sabe representar, nao no sentido de
reproduzir fielmente o objeto da representacao, mas no sentido de recriar
livremente, da forma que mais convem a seus interesses imediatos, entre
os quais, por exemplo, evitar que sua cabeca seja decepada. No mundo de
representacoes, nao ha lugar algum Para verdades.

Vou diretamente a questa° que mais me incomoda nessa forma de
ler a moral da estoria do Rei malvado. Discord°, antes de mais nada, da
maneira como a questao aka 6 relegada ao campo de uma "desgraca" - a
desgraca que é, no caso, a pn5pria linguagem e a condicao de que a
linguagem s6 consegue, na melhor das hip6teses, representar o mundo e
nao, por exemplo, espelhar ou, melhor ainda, quem sabe, apresentar o
mundo tal como ele de fato é. Acredito, contrariamente ao autor do livro,
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que a oposiclo entre representar e apresentar no caso 6 nO minim°
problematica, pois s6 introduz um petitlo principii. Argumentarei mais
tarde que o que temos nesses casos 6 uma questa° de indicibilidade
radical.

Para retomar a questa° do eidos platonic°, 6 notavel que, corn a
manobra acima aludida, Platao inaugura toda uma tradicAo filos6fica,
todo um modo de pensar, baseado em uma serie de oposictes binarias.
Pois, no rastro da oposicao 'objeto vs. sujeito', vem um sem duller° de
outras tantas: 'real vs. aparencia', 'public° vs. privado', `razSo vs.
emocAo', `mente vs. corpo', e por ai vai.

0 conceito de ideologia que Simpson utiliza tem um termo oposto
suprimido, que 6 algo que pode ser chamado de ciencia, teoria ou coisa
parecida, entendida como uma instancia de superacao de todos os
ultimos vestigios ideologicos. Alias, o desejo de superaclo esti tambOm
sempre presente em todas as outras oposice8es binarias consideradas,
pois, em cada uma delas, o segundo termo 6 entendido como algo que
precisa ser suprimido para se chegar ao primeiro termo, este sim,
entendido como instancia de superacAo. A razAo se da a partir da
supresslo das emocaes; a mente 6 entendida como acima das sensacOes
corp6reas; a realidade se sup& revelar quando forem desfeitas todas as
aparencias; a esfera pitblica implica a instancia acima de todos os
interesses particulares e privados etc.

De nada adianta Simpson insistir que ndo esta interessado em saber
"a verdade verdadeira" das coisas, que a (mica coisa que the interessa 6 o
ponto de vista. Ao insistir em que na ideologia s6 ha lugar para o
"Angulo de narracAo", o autor de fato legitima o binarismo classic°, e
desse modo, deixa tudo como sempre esteve.

0 lido eta si de tais iddias tae y! sido discutidas por Plat Ao ou quern
quer que seja, 6 born que se diga, nao depoe contra o autor do livro. A
questAo 6 como mesmo Plata° acaba nfio achando outra maneira de
discutir a capacidade de intuicao senAo aquela que p8e em cena a prOpria
metafora da percepOo. A intuicao 6 a percepcdo do objeto corn o uso dos
"olhos da mente". 0 que 6 importante perceber 6 que a metifora no caso
Ito 6 um simples recurso pedagogic° ou ret6rico. Tambem nao foi
fortuito o uso da palavra perceber como sinonimo de compreender no
comeco da ultima sentenca. A historia da filosofia 6 testemunha de que
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nunca fomos capazes de articular a questa° da apreensao de conceitos se
nfto com a ajuda da andlogia do processo de percepcAo. "Perceptos sem
conceitos sdo cegos" (enfase minha), dizia Kant, fonnulando sua posicao
inc ansavelmente racionalista de que conceitos antecedent os perceptos,
ao contrario do que querem nos convener Os empiristas.

4. Ponto de vista e a "coisa em si"

0 principal problema de con** a ideologia com o ponto de vista
que tal manobra acaba, como ji aludi, no fundo, legitimando algo que

estaria acima, ainda que de maneira implicita, de qualquer ideologia, da
mesma forma que falar em pontos de vista reconhece implicitamente
uma visAo total do objeto em questa°, ainda que tal visa° total seja
entendida como alem do alcance humano (donde a expresso em ingles
"God's eye-view"). Tanto a ideologia quanta o ponto de vista sao, dessa
maneira, relegados ao plan da subjetividade. E o livro de Simpson
acaba celebrando a subjetividade, no melhor estilo dos poetas
romanticos. Como manda a cartilha do Romantismo, o livro recusa
qualquer apelo a ciencia, representada pela Lingttistica, preferindo
discutir as questOes a margem das analises lingttisticas. A imica
diferenca entre Simpson e os poetas romanticos estaria em que a ciencia
(no caso, a linguistica) nao a repudiada por ele ou considerada
irrelevante para a estilistica, a area na qual se pretende localizar tanto a
ideologia como o ponto de vista. A posicao de Simpson diverge,
portanto, da famosa afirmacao do poeta romantic° ingles John Keats, de
que o estado mental ideal para a criacao de poesia seria aquilo que
chamou de "capacidade negativa" (negative capability), na qual, segundo
o jovem poeta, no haveria "nenhuma procura irritante de fatos e razoes"
("no irritable reaching after fact and reason").

5. Lingtiistica e o estudo da literatura: lembrando um pouco da
histaria

Ha fortes indicios no livro de Simpson para se afirmar que, a
despeito de toda a pretensao em cont-rario, a posicao assumida pelo autor

extremamente timida e acuada e, o que vem a ser uma surpresa ainda
maior, tradicional enem de longe inovadora. Afinal, a pablico e notOrio
que Piaui° demarcou o tenant) da filosofia o territario onde
prevaleceria o dominio da razao), demarcando uma area separada para a
literatura. Ou seja, a filosofia nasceu no mundo ocidental a partir de urn
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gesto inaugural de exclusao. Desde entao, os filosofos e, mais tarde, os
cientistas, sempre foram unanimes em lembrar aos poetas que havia todo

um espaco exciusivamente reservado a des, onde des podiam fazer tudo
que bem entendessem. 0 medo de `contaminacao' sempre foi tao grande
que aos poetas sempre era imposta uma especie de `quarentena'
intelectual. Cada qual no seu lado da fronteira, garantindo a paz para
sempre.

Ocorre que a bi-particao do terreno nunca foi e nunca sera feita nos
moldes paritarios como devem pensar os desavisados. A filosofia e mais
tarde, a ciencia - sempre se considerava no direito de legislar sobre o que
acontecia no outro lado da fronteira. A historia da critica literaria esti al

como prova contundente disso. Em maior ou menor gran, ela sempre
procurou ser urn discurso privilegiado sobre a literatura e quase sempre
reivindicou para si urn carater cientifico, o qual foi, novamente conforme
os sabores do vento, alardeado corn maior ou menor estardalhaco (0
chamado New Criticism nos E.U.A., contemporaneo do movimento de
Practical Criticism, no outro lado do oceano Atlantic°, sao periodos em
que o carater cientifico da critica literaria foi realcado). Nao d de se
estranhar que.a Lingaistica tenha sido convocada para emprestar a base
cientifica de que a critica literaria tanto precisava para se justificar. Em
outras palavras, o `namoro' da Critica Literaria com a Linguistica nao
foi um caso de amor a primeira vista, muito menos urn caso de amor
`platonico'.

Nas palavras de Hill (1955: 968):

Na lingaistica, jci se mostrou frutifero o procedimento de
trabalhar, a partir das caracteristicas observerveis, externas, e

formais, ate chegar cis qualidades de sigmficado que
decorrem delas, todas reconhecidamente mais importantes,
porem mais vagas. Na analise literaria, da mesma forma, nao
seria interessante trabalhar a partir das
formais e observaveis em direcao aos sigmficados?

Nao a por coincidencia que ate bem recentemente as revistas
especializadas traziam analises lingaisticas de poemas e romances.
Widdowson (1975: 33) oferece a seguinte justificativa:

3f4 4
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I a interpretacdo de uma obra literaria enquanto
discurso envolve o correlacionamento do significado de um
item lingulstico no interior do cadigo linguistico corn o
significado que aquele item adquire no contexto especifico no
qual ocorre. Tal procedimento de correlacionamento, porem,
e necessario para a producdo e recepcdo de qualquer
discurso, de tal sorte que a habilidade de usar e compreender
a linguagem como comunicacdo em sua forma geral se
constitui na base para a compreensdo da literatura em
particular.

Ou seja, a literatura nada mais é do que um caso especial da
comunicacao por intermedio da linguagem. "[a literatura] é Ado somente
uma forma estranha e misteriosa pela qual os seres humanos conseguem
comunicar-se uns com os outros" (Widdowson, 1975: 124). Ihwe (1975:
132) a ainda mais contundente quando afirma.

Pode-se dizer, com um pouco de exagero, que a teoria
literkria deveria ser vista mais ou menos como um aditivo
(appendage) a Lingilistica, que goza de uma certa
independencia apenas em virtude de um refinamento especial
das tecnicas de descricao.

E importante salientar que nenhum dos tres autores citados acima
faz parte da bibliografia do livro de Simpson. Ha, no entanto, uma rapida
mencao ao nome de F.R. Leavis, o nome mais lembrado do movimento
de Practical Criticism. Depois de notar que "a estilistica [...] se refere,
normalmente, a pratica de usar a Linguistica para o estudo de
literatura"(p. 3), Simpson afirma que nao ha por que restringir o use do
termo literariedade' (literariness) as "inovacks lingtdsticas que com
freqiiencia ocorrem no contexto da comunicacAo literaria" (p. 3), pois o
mesmo atributo pode ser detectado tambem em muitos outros textos que
nao seriam convencionalmente rotulados de literarios. A principal
reivindicacao de Simpson contra Leavis a no sentido de repensar "a
distinclo rigorosa entre linguagem literaria e linguagem ordinaria, mais
prosaica, que caracteriza a interack cotidiana" (p.3): Em outras
palavras, Simpson jamais pensa em interrogar as bases conceituais da
distincao entre o Merano e o nao-literario; apenas quer alargar (ou
afrouxar) a aplicabilidade do primeiro termo.
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6. Na trilha dos binarismos

131

JA vimos acima que, no rastro da distincao 'filosofico/literario'
proposta por Plata° como gesto inaugural da demarcacao do territorio
conceitual da Filosofia, foram se multiplicand° tantas outras oposicees
dicotemicas. Tendo estabelecido uma estreita relacao entre o ponto de

vista e a ideologia, Simpson procura evidenciar a presenca do ponto de
vista em ficcao narrativa, e no modo como a linguagem codifica a
experiencia corriqueira mediante o fenOmeno de transitividade, termo
este entendido num sentido bem mais amplo do que em Halliday (1985).

Na verdade, nao t dificil perceber que o autor esta sendo
absolutamente fief a sua meta inicial de definir o ponto de vista em
oposicao a um ponto arquimediano - meta esta nso confessada por ele em

nenhtun momento. Pois, binarismos como qingtlistica/estilistica',
literallmetaforico', `fato/ficcao', nao sat) sena° oposicoes autorizadas e
abencoadas pela distincao inaugural entre filosofia, ciencia, teoria etc. de

urn lado, e poesia, ideologia etc. do outro lado. Em todos esses casos,
tern-se relacoes concebidas hierarquicamente, porem disfarcadas para
parecerem simetricas. Isso fica bastante claro no Capitulo 5 do livro,
onde se discute o ponto de vista no contexto de pragmatica

7. A pragmatica das sobras

Na pagina 133 do livro, o leitor encontrara um diagrama que
representa o que Simpson chama de "os multiplos niveis de componentes
comunicacionais de um enunciado". Trata-se de tuna strie de circulos
concentricog. "Cada and enclausura um nivel e os antis expandem-se

radialmente, de acarretamento a implicatura. Assim, enquanto o
acanetamento se constitui no significado mais `literal' fora de context°,
a implicatura depende do significado produzido ,conjuntamente pelo
locutor e sem destinatario." Entre acarretamento (entailment) e
implicatura (isto 6, respectivamente, os antis intern e extern) estao

dois outros antis denominados `pressuposto semantico' e `pressuposto

pragmatico'.

Essa representacao diagramatica dos niveis de significaco
comprova mais uma vez corn muita clareza como Simpson ac aba se
entregando de corpo e alma aos encantos de tuna longs tradicito ja
consagrada na Lingiiistica, corn fortes influencias advindas da Semiatica
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de inspirat;Ao peirceana e da Filosofia Analitica, sobretudo a partir de
Carnap. A tendencia a qual estamos nos referindo foi muito bem
sintetizada por Bar-Hillel (1970) mediante a mettifora da "lata de lixo".
A pragmatica historicamente foi pensada como o componente onde se
jogam todos os detritos dos demais componentes.

E interessante lembrar, a esse respeito, como algumas das tentativas
mais destacadas de definir o dominio de cads um dos componentes da
triade semi6tica, originalmente vislumbrada por Peirce, Katz e Fodor
(1964) chegam a clefinir o campo da semantica como "a teoria
Iingtllstfca menos a gramatica" (linguistic theory minus grammar ").
Exatos quinze anos mais tarde, Gazdar (1979) vai utilizar a mesma
estrategia para delimitar o campo da pragmatica: "significacdo menos a
senuintica" (meaning minus semantics). Ou seja, a pragmatica se define
a partir de tuna definicao previamente disponivel da semantica, a qual,
por sua vez, se define utilizando como termo jA definido a sintaxe.
Efetivamente, endo, o que temos 6 uma escala de componentes, escala
que define, ao mesmo tempo, tuna ordem cronologica de prioridades de
pesquisa (Por exemplo, s6 se faz uma investigagAo pragmatica corn
razoavel exito se dispusermos de uma descricAo semantica do fenemeno
em questAo, mas ndo o contrario; e mais, urn pragmatista precisa
conhecer as principals tem:Macias da semantica, mas ndo o contrario). 0
que vem a ser pior ainda 6 que a ideia de sobras (isto é, a ideia de que a
pragmatica 6 o que se faz corn as sobras da semantica, a qual, por sua
vez, se constitui em um campo de -pesquisa onde se trabalha corn as
sobras da sintaxe) acaba legitimando uma escala de valores de prioridade
conceitual. 0 sintaxista se coloca como quern esta corn o Amago da
linguagem, o pragmatista corn a casca (ou, se se quiser mudar a
metAfora, respectivamente, corn a perola e corn a ostra).

Ao se entregar, como jA disse, de corpo e alma, a essa tradicao da
CliViS50 do bolo, todo o e.sforco de Simpson acaba se revelando como
nada mais que uma patetica celebracao da casca e da ostra. Ir isso que se
ve quando o autor, no trecho citado no comeco desta resenha
(reproduzido abaixo a fim de facilitar a consulta), faz a apologia do
"Angulo da narracdo" e do ponto de vista, e coloca, no mesmo saco, a
questao da ideologia."

A elusiva questa° da `verdade' daquilo que um texto diz nfto 6 o
que esta em jogo aqui; o que esta em jogo aqui 6 o "Angulo da narracao"
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que 6 adotado no texto, seja ele um anfincio, um romance ou uma
reportagem jornalistica. Em suina, este livro a todo sobre o ponto de
vista no estudo da linguagem. (Simpson, 1993: 2).

Simpson esti dizendo, em outras palavras, "Deixem des ficarem
com a verdade; nos nos contentaremos com os pontos de vista, pois o
nosso interesse esti na ideologia".

8. Para uma abordagem mais sensata da questa° ideologica

No capftulo introdutorio do seu livro Ideology: An Introduction,
Terry Eagleton (1991) distingue nada menos que 16 possiveis definicoes

do termo ideologia. Sffo as seguintes:

(i) o processo da producao de sentidos, signos e valores na vida social
(ii) um corpo de id6ias caracteristico de um determinado grupo ou classe

social
ideias que ajudam a legitimar o poder politico dominante

(iv) iddias erroneas que ajudam a legitimar o poder politico dominante
(v) comunicacao sistematicamente distorcida
(vi) aquilo que oferece uma posictio (um lugar) para um sujeito
(vii) formas de pensamento motivadas por interesses sociais
(viii) pensamento de identidade
(ix) Hugo sociahnente necessaria
(x) a conjuntura de discurso e poder
(xi) o meio polo qual agentes sociais conscientes lam sentido de seu

mundo
(xii) conjunto de crengas orientadas para a ado
(xiii) a oonfusao entre realidades lingffistica e fenomenologica
(xiv) fechamento semiotic°
(xv) o meio indispensavel mediante o qual os individuos vivem suas

relaco'es corn ma detcr-"..x....,(1. estruturn social
(xvi) o processo atraves do qual a vida social 6 transformada em

realidade natural.

Como observa Eagleton, nem todas as definicoes sao compativeis
entre si. De acordo com algumas das defini95es, a ideologia se refere a
qualquer sistema de pensamento, ao passo que outras definigoes
identificam a ideologia com apenas detenninados tipos de pensamento.
Nesse segundo caso, a ideologia a encarada como algo negativo e
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merecedor de acao corretiva. Acontece, porem, que a conotacao
pejorativa tambem esta presente em definicoes como (ix), onde a ilusao
descrita como necessaria. portanto, universal. A chave para o enigma
esta no advOrbio "socialmente" que aponta para a possibilidade de que o
elemento da negatividade pode nao estar presente em outras instancias
que nao contemplam o social.

0 que é, a meu ver, interessante observar a que, em praticamente
todas as definicoes, esta presente a ideia ou, quem sate, o desejo
subliminar de superacao. A ideologia a quase sem excecao entendida
como algo a ser identificado, isolado, cercado, denunciado, combalido,
contido, extirpado, aniquilado, e por fim, superado. Ou seja, conforme ja
notamos anteriormente, so conseguimos pensar a ideologia, tendo em
mente, ainda que de forma implicita, urn termo oposto, uma instancia
superior, de superacao. E nesse sentido que argumentei acima que de
nada adianta "assumir a bandeira" da ideologia, como faz Simpson em
seu livro, se o motivo for simplesmente defender a causa do excluldo.
Isso porque. ao celebrar o reino da ideologia e do ponto de vista,
Simpson esta simplesmente deixando intocado aquilo que, desde quando
fora concebido para servir de contraponto, fez corn que a questao
ideologica fosse relegada a um segundo piano, ao piano do subjetivo - a
saber, a fe na existencia de urn lugar transcendental, imune a qualquer
influencia interpretativa - a fe, em outras palavras, na possibilidade de
uma ciencia (ou simplesmente teoria) isenta de qualquer conotacao
ideologica (Cf. Rajagopalan, Ms) ou, pela mesma logica, de uma estetica
inteiramente despolitizada (Cf. Rajagopalan, 1997).

Se quisermos entender o fimcionamento da ideologia, é preciso, no
meu modo de entender, comecar problematizando as preprias categorias
como sujeito e objeto e os iniuneros binarismos que dal decorrem. Em
Rajagopalan (1995), argumentei a favor de uma abordagem que
comecasse problematizando a pp:50a oposicao entre a ideologia e a
teoria. 0 raciocinio que desenvolvi naquele trabalho era nitidamente
desconstrutivo. A seguir, procurarei elaborar tal proposta.

Antes, porem, face a desinformacao generalizada a respeito do
pensamento de Jacques Derrida e o movimento filosofico que se inspirou
nos seus escritos, urge a necessidade de alertar o leitor desavisado ou,
pior ainda, mal avisado, sobre o que a desconstnicao nao tem a pretensao
de ser. A desconstnicao nao tern a pretensao de ser algo totalmente
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inovador na histeria do pensamento humano; ela parte, pelo contrario,
precisamente do reconhecimento do fato de que o sonho de comegar tudo
de novo foi o que sempre moveu os filosofos, germ* a* germ*.
sonho de refazer a filosofia numa pagina limpa se traduz na tentativa de
superar as tentativas do passado (Toulmin, 1990).

A legica da desconstrucilo - se é que podemos falar numa 416gica'
neste contexto, pois certamente nao se trata de um metodo ou de um
procedimento com exit° garantido - esti no reconhecimento de que, na
filosofia (leia-se, no pensamento human de forma geral), na !Agar da
suposta superacao, o que de fato se verifica a um especie de
reaproveitamento. Isso diz respeito ate mesmo ao sonho de se
desvencilhar da metafisica que tanto impulsions programas filoseficos
de grande ousadia como, para citar um exemplo recente, o de Heidegger
(cuja principal queixa contra Nietzsche fora a de que este nao passou
simplesmente de 'o ultimo metafisico' da filosofia

Para Derrida, no lugar de superacto o que se pode desejar é uma
problematizacao da dicotomia em questa°. Tal problematizacao nfio tern
como meta resolver de vez todos os problemas que sao encontrados no
catninho do raciocinio, pois este seria nada mais do que o velho desejo de
solucaes definitivas. Longe de prometer o sossego de solutes
duradouras, a reflexao desconstrutivista exige de nes um engajamento
constante com os nossos proprios pensamentos, mesmo sabendo, de
antemao, da ine,dstencia de saidas teleolegicas (Ou melhor,
precisamente, em virtude de tal reconhecimento).

Vale a pens citar a seguinte observacao de Paul de Man (1982:510)
a respeito do que se pretende com a reflexao desconstrutivista:

Ouando se analisa ou desconstrol um par de termos binerrios,
o que impftrito nao a que tal oposigdo nao tenha
validade alguma numa situacao empirica (ninguem de bom
senso poderia sustentar que seja impossivel distingdir a noite
do dia ou o quente do frio); o que se entende é que a figura da
oposicao que se encontra em todos os Afros analiticos ndo e
confiewel, precisamente porque ela permite, no interior da
linguagem b qual pertence enquanto figura, substituicoes que
ntio ocorrem da mesma forma no mundo empiric°. Quando
passamos de uma oposigdo empirica como aquela entre a
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noite e o dia para uma oposicao categarica como a entre a
verdade e a falsidade, as apostas epistemoldgicas aumentam
consideravelmente, pois, no piano de conceitos, o principio
da exclusao opera decisivamente. A funcao critica da
desconstrucao nao e de tornar nebulosas as distincOes mas de
identificar o poder da figuracao lingulstica em transformar
diferencas em oposicOes, analogias, contiguidades, reversOes,
encruzilhadas e qualquer outra coisa que seja da ordem das
relacOes que articulam o campo textual de tropos e de
discurso.

Como problematizar, end°, a oposicao ` ideologia vs. teoria'? 0
passo inicial de todo esforco desconstrutivo consiste na percepcao de que
os preprios termos em que tal oposicao a posta sao problematicos. 0
termo excluido e precisamente o que torna possivel o delineamento do
conceito privilegiado. Ja vimos coma isso se deu no momenta menos
esperado na elaboracao de urn dos binarismos mais consagrados da
histeria da filosofia: a oposicao entre os conceitos e as perceptos. No
mesmo gesto em que se reivindica a superioridade dos primeiros,
evidencia-se a impossibilidade de "conceber" tal relacao sem recorrer,
pasmem. ao termo que se pretende excluir: percepto. Pois, nota-se que
nao se tern como pensar o modo coma se apreende um conceito se nao
corn base na analogia corn o processo da propria percepcao sensorial:
postula-se, no caso, um processo chamado Intuicao' o qual, por sua vez,
vein a ser, nada mais nada menos que a percepcao de alga nao material
atraves dos "olhos da mente".

Quando se interroga o binarismo ideologia vs. teoria', per (ou,
con?) cebe-se que, por mais que se queira delinear o espaco da teoria em
oposicao a ideologia, esta se revela uma condicao, uma necessidade
estrutural, daquela. Ou seja, nao ha teoria que nao seja impulsionada por
esta ou aquela ideologia. Ou melhor ainda, toda teoria é, ao mesmo
tempo, uma expressao ideolegica de quern a elaborou em primeira
instancia e tambem de todos aqueles que nutrem simpatia por ela.

Quando se percebe que a teoria e a ideologia sao mutuamente
imbricadas, ha que se chegar A conclusao de que a relacao entre elas nao
pode ser a de simples exclusao, mas a de infindavel confronto. Em outras
palavras. o ideologic° e o tearico "convivem" em todo empreendimento
de raciocinio. Os dois sao obrigados a compartilhar o mesmo terreno, a
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despeito de todos os dissabores e atritos entre des. L justamente por esse
motivo que teorias freqaentemente entram em choque entre si, da mesma
forma qUe ideologias. Se as difbrentes ideologias fossem, como sustenta
Simpson, apenas perspectivas diferentes sobre uma mesma verdade,
simplesmente nao haveria conilitos entre elas, posto que nao pole haver
nenhum confronto entre elementos complementares. Da mesma forma,
tarnbdm /to haveria nenhum conflito no rein da teoria (ou ciencia, ou
seja la o que for que autores como Simpson implicitamente postulam

como a instancia radicalmente oposta a ideologia), ji que estariamos,
neste caso, lidando com uma instancia de superacao total de toda a
subjetividade e, como diz o velho ditado, a verdade verdadeira
desconhece qualquer contradicao imam.

Evidentemente, a necessidade de gerenciar o conflito sem tregua (é
isso que, em iiltima analise, nos resta) exige de dis um preco alto: o de
vigilancia constante contra as ammdilhas do fenameno composto que
devemos batizar de "ideologia/teoria" (isso nos remete, d claro, ao par
`conhecimento/Poder' de Foucault), (cf. Rajagopalan, 1995).

Acredito que a posicao que esbocei acima em rapidas pinceladas
tern implicates eticas iniediatas. Em verdade, trata-se de uma postura
de conduta, de uma maneira de lidar corn o mundo, tanto o mundo real

como o mundo das ideas, sem nos entregarmos aos velhos encantos de

binarismos consagrados.

9. De volta ao monarca malvado

Antes de encerrar esta discussao, talvez valha a pena voltarmos
atras um pouco e rever o conto do rei e seu retrato oficial. Simpson quer
tirar uma moral daquela estaria que seja valida para todos os tempos e
todas as circunstancias - urn princfpio norteador universal, em outras
piilavras. Para Simpson, tal princfpio seria o de que o que vale mesmo es

o ponto de vista, desde que o que se enxerga nao traga conseqUencias
danosas. A verdade sobre a deformidade do rei nada teria a ver com o
sucesso do terceiro artista. JA que tudo a representacao, seria tolice Rear
pensando no que estaria por tras.

Ha, no minim), uma profunda ironia nesse gesto do autor. Pois é
justamente nesses instantes que o termo suprimido da sua posh* a
respeito da ideologia levanta sua cabeca. Simpson quer, no fundo,
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teorizar a questa° ideologica e tentar falar do ponto de vista a partir de
algo que nao seja um outro ponto de vista (contrariando seu proprio
preceito).

A proposito, nao acho nada de errado neste gesto em si de querer
dizer a Ultima palavra do que quer que seja. A ambicao totalizante
sempre foi a marca registrada de todas as tentativas tearicas. Ela tambem
sempre foi o que animou as ideologias. Podemos dizer que se trata do
"ponto cego" da teoria, lembrando as raizes etimologicas dessa palavra
que deitam sobre a iddia de "visao". Enfim, confirma-se no mundo da
concepcolo o principio amplamente comprovado na optica, ou seja, no
que diz respeito a percepcao, aquele que nos ensina que o ponto cego
condicao sine qua non para que os olhos consigam focalizar os objetos,
enfim, consigam enxergar.

Author's e-mail address: rajan@iel.unicamp.br

(Recebido em 14/10/96. Aprovado em 18/02/97)
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DEBATE

A IDENTIFICACAO DO PREFIX() EM DWERSAS
ABORDAGENS LINGUISTICAS

(The Identification of Prefixes in Different Linguistic Approaches)

Paulo Mosanio Teixeira DUARTE (Universidade Federal do Ceara)

ABSTRACT: This paper takes a critical look at the different approaches
to prefixes, among them the areas based on the following parameters:
transformation, productivity, prefix-preposition correspondence,
operative perspective. It is argued that none of them is adequate to
identify prefix. It is further argued that it may be convenient to
recognise the existence of typical prefixes, such as in-, re- and des-, and
of non typical ones, such as sobre- and contra-, characterized by formal,
not distributional correspondence to free forms and/or by brachysemic
use.

RESUMO: Este artigo pretende apresentar criticamente as diferentes
abordagens referentes aos prefixes, nomeadamente os criterios baseados
nos seguintes pardmetros: transformacdo, produtividade, correspondencia
entre prefixo e preposicdo, perspectiva operational. Ape's apresentar
estes diferentes pontos de vista, concluimos nao serem eles suficientes
por si sos para identificar o prefixo. E convenience reconhecer a
existencia de prefixos tipicos, tais como in-, re- e des-, e daqueles ndo-
tipicos, como sobre- e contra-, caracterizados por correspondencia
formal, mas nao distributional corn formal livres e/ou por use
braqui ssemi co.

Key Words: stem; Root; Prefix; Suffix; Distribution.

papwrn.v-Chave: Radical; Raiz; Prefixo; Sufixo; Distribuicao.

0. Introducao

0 prefixo tern sido objeto de enfoques os mais diversos, conforme
os modelos teoricos vigentes em lingiiistica e as diferentes abordagens,
que determinam objetos distintos. Propusemo-nos entdo a este trabalho, a
fim de sistematizar alguns criterios mais relevantes para a identificacao
da entidade nominal prefixo. Para Canto, adotamos o seguinte roteiro: a)
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o criterio transformacional; b) o criterio da produtividade (em termos de
ninero), nas duas versoes: oposicao inventario limitado/inventari°
ilimitado; a fonnacao de palavras em series c) o criterio morfo-
semantico; d) o criterio baseado na operacionalidade do conceito de raiz.

Esperamos, assim, contribuir para iluminar este setor dos estudos
morfologicos, quire apontar para uma sintese que ofereca meios para a
identificacao do elemento prefixal. Esta sintese, apresentada na
conclusao, encontra-se delineada em parte, quando, procedendo ao
exame das perspectives acima, mostramos a insuficiencia das mesmas.
Para supera-la, pautam-nos as seguintes questoes: ate que ponto sdo
tangiveis, coerentes e estruturais os criterios adotados? Em que medida
sao estes criterios compativeis com Os dados linguisticos? Ngo
apreendem entidades cujo comportamento linguistic° assume c,arater
nitidamente heterogeneo?

1. Os diversos criterios na identificacdo do prefixo

1.1. 0 criterio transformacional

A caracterizac5o do prefixo, em perspectiva transformacional, já se
delineia em Chomslcy e Halle (1968). Coerentes corn o modelo gerativo-
transformacional, que entao separava a estrutura profimda da estrutura
superficial, postulam que um dado item lexical, cuja classificacao
categorial é dada sintaticamente, converte-se em prefixo na estrutura de
superficie:

E tambem urn fato que prefixos podem ser formados
livremente a partir de outros vocabulos (ex.: politico-,
paralelo-) e neste caso atribuir-the -emos a categoria sintatica
"prefixo" em vez da (e nao em adicao a) categoria a qual a

forma subjacente pertence isoladamente. 0 vocabulo
paralelogramo sera representado [p para [R leUR oJp
gramoRIN , indicando-se que e um nome da forma prefixo-
radical, onde o prefixo, por sua vez, consiste de um radical
com prefixo nao-categorizado para-, estando o segundo em
igualdade de condiciies com mono-, tele-, etc. Esta analise,
uma vez mais, parece ser razoavehnente bem motivada em
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bases sintatico-lexicais e e adequada para a fonologial
(1968:100)
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A impressao que nos da a que Chomsky e Halle generalizam a
concepcao tradicional de que prefixos sao afixos que antecedem a raiz.
Acontece que ela nao capta as intuit es dos falantes acerca de formacoes
do tipo INT^Adj ou AdrAdj: amor-perfeito, politico-partidario, para cujos
primeiros elementos a gramatica tradicional nunca reconheceu a
categoria de prefixo. Por outro lado, desconhece a possibilidade de urn
constituinte como fi/o- ocupar ora a posicao inicial era a posicao final
(ex.: filocomunista, cinefilo). Isto sem mencionar o fato de que formas
iniciais podem funcionar como vocabulos independentes, o que
reconhecido pelos proprios autores.

Chomsky e Halle, na verdade, nao tratam prefixos e radicais corn
base em morfologia lexical. 0 propesito deles a abordar formacoes do
tipo PrerRad em termos do ciclo transformational da fonologia inglesa.
Acabam assim por nao oferecer contribuicoes praticas para o diferencar
formacoes radico-radicais de formacoes prefixo-radicais.

Em bases diferentes das de Chomsky e Halle, ja que encampa teses
da Semantica Gerativa, situa-se a proposta de Guilbert (1975), a qual
representa, de forma significativa, as concepcoes transformacionais
levadas as nitimas conseqiiencias. Atestamo-lo por esta passagem abaixo,
que elucida o modo como Guilbert encara a relacao entre lexico e
gramatica:

A diferenca entre os dois modos de realizaciio, o frasal e o
lexical, situa-se principalmente no ponto de chegada das
transforrnacoes. A realizacrio sintatica do discurso consiste na
sucesseio de elementos sintagmaticos autonomos,
reconhecidos entre todos os falantes de uma mesma lingua

It is also a fact that prefixes can be formed fairly freely from other words (e.g, politico-,
parallelo-) and in this case we will assign them to the syntatic category "prefix" instead of
(rather than adition to) the category to which the underlying form belongs in isolation. The
word parallelogram will be represented [Npara [slel]so]Jp[sgrains]N, indicating that is a noun of
the form prefix-stem, where the prefix in turn consists of a stem with an uncategorized prefix
para-, the latter being on a par with mono-, tele-, and so on. This analisis, once again, seems to
be reasonnably well motivated on syntatic lexical grounds and it is appropriate for the
phonology.
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como palavras ou unidades de significaedo no bojo dos
esquemas sintaticos de frases simples ou complexas. A
realizaedo lexical, ao contrario, se traduz por uma sequencia
especifica de elementos de construed° sob a forma de uma
sequencia de fonemas soldados, cuja contraparte grafica
uma seqiiencia de grafemas coalescentes ou uma sequencia de
elementos distintos reunidos por um Mien, a qual corresponde
uma unidade de sentido, ou ainda uma seqiiencia de
elementos autonomos sem outro liame aparente que nao a
significacdo global. Alas o processo tinico diferencial entre os
dois esquemas, um sintatico e o outro lexical, permite ligar a
significacdo tnenos a forma construida que a pr6pria
construed°. Todo segniento de frase pode funcionar
lexicaltnente, dado que resulta da transformaedo de uma
frase. 0 intercambio entre a realizactio sintatica e a
realizaceio lexical ?ado e tao somente o resultado de uma
equivalencia semdntica, mas ele se produz em virtude da
unidade profunda a partir de uma frase de base comum.
Inversamente, a partir de uma realizaedo sintagmatica frasal,
pode-se retornar a urn esquema lexical conjunto, em virtude
fiesta mesma unidade profunda`. (1975:130).

Desta tese resulta logicamente que a unidade fundamental do
processo sintatico permite considerar a derivacao como um processo
unico do qual a sufixacAo, a prefixacao e a composicAo, segundo a
tenninologia tradicional, sao apenas formas diferentes.

La difference entre les deux modes de realisation, le phrastique at le lexical. se situe
principalement au point d'arrivee des transformations. La realisation syntaxique du discours
consiste dans la succession d'elements syntagmatiques autonomes reconnus diez tous les
locuteurs d'une meme langue comme des mots ou unites de signification dans le cadre des
schemas syntaxiques de phrases simples ou complexes. La realisation lexicale, au contraire, se
traduit par une sequence specifique d'elements de construction sous la forme d'une suite de
phonemes soudes dont la contra -partie graphique est une sequence des graphemes coalescents
ou une sequence de segments disjoints reunis par un trait d'union, a laquelle correspond tine
unite de sans, ou encore une sequence d'elements autonomes sans autre lien apparent que la
signification globale. Mais le processes unique differencie entre deux schemas, l'un syntaxique,
l'autre lexical permet de her la signification moins a la forme construite qu'a la construction
mettle. Tout segment de phrase peut fonctionner lexicalernent du moment qu'il resuke de la
transformation d'une phrase. L'interchangeabilite entre la realisation syntaxique at la realisation
lexicale n'est plus seulement le nesultat dune equivalence semantique, mais elle se produit en
vertu de l'unite profonde a partir d'une phrase de base commune. A l'inverse, a partir d'une
realisation syntagmatique phrastique, on peut revenir a un schema lexical conjoint em vertu de
ortte meme unite profonde.
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Deste modo, um substantivo como fragilidade, no sintagma a
fragilidade do copo, teria como frase de base o copo g fragil. Pe lo
mecanismo transformacional, Guilbert procura explicar a relacao entre o
adjetivo e o substantivo derivado. Alan disto, retoma antigas teses sobre
a sufixacao, ao caracteriza-la como urn processo transcategorizador, que
se vale de morfemas mais nitidamente aglutinados a base. Muda, porem,
o suporte tearico.

0 morfema prefixal, por sua vez, se caracterizaria por maior
separabilidade, representando destarte urn elemento de construcao mais
autonomo. Guilbert toma como exemplos neologismos franceses
prefixalmente formados (com anti- e super-, por exemplo), cujos afixos,
depois de algum tempo, refletiam autonomia na escrita, pois passavam a
ligar-se a base atraves de hifen.

Guilbert aprofunda sua investigacao sobre o processo de adjuncao
prefixal, opondo-o ao processo composicional nestes termos:

o No primeiro, o elemento afixal, considerado ao nivel da frase
de base, nao constitui jamais urn dos elementos da relacao
predicativa, o sujeito ou o predicado; aparece, sob a forma da
preposicao ou de urn equivalente sintatico, o adverbio. Exemplo:
periodo antes do (perlodo) romantic° --> period° pre-romantico.
o A composicao resulta de uma frase de base na qual os dois
termos da formacao composta aparecem sob a forma dos
retrocitados elementos, que tem relacao predicativa. Exemplo: o
sofa que é cama --> sofa-cama.

Coerente corn a teoria que abracou, Guilbert estende o fenomeno da
parassintese, fazendo-o abranger formacoes tradicionalmente tidas como
prefixais, a exemplo de intramuscular, supra-orbital e extracurricular,
provenientes respectivamente da infra + mzisculo + ar, supra + orbita +
al e extra + curriculo + ar. A justificativa a sintatica: urn adjetivo como
intramuscular, por exemplo, no sintagma injectio intramuscular, seria a
versa° lexical e condensada de dentro do miisculo. Para Guilbert, nao
seria aceitavel associar a referida formacao diretamente ao adjetivo
muscular, por causa do diverso contexto sintatico que o engendra.
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Estamos concorde com algumas colocacoes de Guilbert, entre as
quais a de que os prefixos tendem a uma autonomia que os sufixos nao
ostentam. Isto nao se reflete apenas na escrita, pelo use do hifen, a
exemplo de pre-operatOrio, ou pela ausencia do referido sinal grafico,
em algtunas formacOes vistas por nos, como mini escdla. 0 elemento
prefixal, em contexto propicio, pode ser separado do adjetivo, como a de
constatar-se em exame pre- e pos-operatorio. Ha casos em que a
coordenacao chega a ocorrer entre prefixo e item lexical vernaculo, como
se ve em micro e pequenas empresas. Podem acontecer inclusive
empregos isolados do prefixo por toda a unidade lexica. Usa-se, assim, o
micro em vez de o microcomputador.

E dificil. todavia, aceitar a concepcao tradicional do lexico nos
tennos em que a peg Guilbert. Cabe aqui nos referir ao celebre trabalho
de Chomsky (1970), a proposito do comportamento dos dois tipos
nominais do ingles: os gerundivos e os derivados. Chomsky observou que
nao era possivel o tratamento nominal para os nominais derivados em
virtude do seguinte: a) a regularidade e a produtividade dos nominais
gerundivos. que nao ocorrem com os nominais derivados; b) o
comportamento verbal dos nominais gerundivos, que aceitam auxiliares e
adverbios, por oposicao ao nominais derivados, que aceitam plurais e
adjetivacOes; c) a regularidade, na correspondencia semantica, entre
verbo e genmdivo, o que nao ocorre entre verbo e nominal derivado; d) a
nao-existencia, em alguns casos, de paralelo entre verbo e nominal
derivado, o que implica a postulacao de verbos teoricos ad hoc, caso se
pretenda manter a base transformacional.

Foi em virtude do reconhecimento do extremo poderio que
representavam as transformacoes que surgiram as reacoes
consubstanciadas nas varias hip6teses lexicalistas: a de Halle (1973), a
de Jackendoff (1975), a de Aronoff (1976), as mais conhecidas entre nos,
que nao tratam especificamente dos meios de identificacao dos prefixos,
mas de modelos para a estruturacao do lexico3. A proposito, existe urn
born apanhado critico de Basilio (1980) e Corbin (1987), sobre os citados

' Jackendoff (1975: 653-55) atem-se a exetnplos que constituem formas herdadas: persist,
transfer, precede. e conclui que, na major parte das vezes, prefixos e radicais nao carreiam
informacao semantica. o que é questionavel. Aronoff (1976: 11-5) tambem se detan em formas
herdadas do latim e nao nos fometm subsidios para a identificacJo do prefixo.
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modelos, mas nao nos referiremos a des aqui, devido ao risco de
digressao4.

A concepcao transformacional do lexico hoje se encontra superada
(cf. Basilio, 1980). Ela nao da conta dos processes lexicais sub-regulares
nem de fenomenos como extensao e restricao semanticas. Se a hipotese
transformacional explica algumas formacepes, deixa de explicar iniuneras
outras ou traz complicates descritivas. Exemplifiquemos:

Para periodo pre-romantico, poder-se-iam postular os sintagmas de
base perlodo antes do (periodo) romantic° ou periodo antes do
romantismo. No primeiro caso, admitir-se-ia apagamento do substantivo.
Ja no segundo, suprimir-se-ia o sufixo -ismo substituido ad hoc por -ico.
Qual interpretacao adotar? Em luta antifascista, apagar-se-ia o
substantivo no sintagma contra o regime fascists ou se consideraria uma
regra de truncamento do sufixo -ismo para posterior introducao do sufixo
-ista?

Ao que foi dito supra, acrescente-se a critica de Bessa (1978: 105),
para quem as frases de base guilbertianas parecem estruturas ad hoc, isto
é, nao se adequam ao nivel de analise do frances. A frase de base da qual
Guilbert deriva o item lexical frances presalaire, S ( salaire( est avant le
salaire, se comporta como uma estrutura intermediaria noutro possivel
conjunto de transforrnacoes.

Lembremos tambem que a tese de Guilbert nao da conta de
compostos cujos componentes padecem de opacidade semantica, a
exemplo de mesa-redonda e quadro negro. Tampouco explica por que ha
prefixos que nao correspondem semanticamente a preposicoes, como
pseudo- ou tri-.

A despeito das objecdes contra as teses transformacionalistas, ha
quem as adote em versao heterodoxa. E o caso de Dubois e Lagane

4 Corbin (1987) faz inclusive urn levantamento maior e mais sistematico no dominio da
morfologia lexicalista, considerando modelos nlo-estratificados, que tratam niveladamente da
regularidades e irregularidades (Jackendoff, Aronoff, Selkirk e Lieber), e os estratificados, que
propefrem uma hierarquizactio entre os niveis das regras e os das excecaes (Halle, Allen). Tratar

deles aqui foge aos objetivos do nosso trabalho.
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(1973), que, sem serem transformacionalistas stricto sensu, explicam a
formacao de palavras em termos que evocam o transformacionalismo5.

A nao-adocrao da transformagao, em qualquer de suas versoes, nao
implica a incidencia no erro de considerar o lexico antag8nico por
completo a gramatica. Estudando-se lexicologia sem o devido
conhecimento das categorias primarias (as partes do discurso) e as
secundarias (genero, numero, aspecto, tempo), e sem apelo ao contexto
frasal. para depreender-se o sentido de urn item lexical ou de um
elemento afixal, faz-se uma investigacao partial e portanto desprovida de
carater cientifico.

1.2. Propostas baseadas no criterio da produtividade

1.2.1 Criterio baseado na oposicao inventario limitado/invent.Ario
ilimitado

Martinet (1973) e Pottier (1962) lancam mao da estatistica na
investig,acao do processo de criacao lexical. Concebem a produtividade
em termos de niunero, diferentemente de Aronoff (1976), qiie a formula
estruturalmente, considerando as caracteristicas morfolOgicas das bases,
a coerencia semantica e o bloqueio.

Martinet funda sua teoria nas unidades de primeira articulacao a
que chama monemas, divididos em gramaticais (ou morfemas) e lexicais
(ou lexemas). Eis como os caracteriza:

Lexicais selo os monemas que pertencem a inventarios
ilimitados; gramaticais, os que nas posicaes consideradas,
alternam com um namero relativamente restrito de outros
monemas. (1973:121)

Os afixos sao considerados lexemas. conforme se deduz da
passagem abaixo:

' Dubois e Lagane (1973) dedicam dois capitulos ao estudo de formacao de palavras: o 48°,
relativo a stifixacao, incluida na derivacao, e o 49°, dedicado a prefixac5o e a cornposicao. Ha
semelhancas entre o pensamento dos dois autores e o de Guilbert, pois: a) é empregado o
principio da transformactio; b) por este principio, o sufixo a transcategorizador, c) pelo mesmo
principio, o prefixo se origina de uma preposicao. 0 mecanismo de formaczlo dos compostos,
inuito sumario, deixa muito a desejar.
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Poderia hesitar-se em incluir os afixos entre os lexemas, a
pretexto de que em geral eles nao sao objecto de artigo
prOprio nos dicionarios. Mas isso seria dar excessiva
importancia a uma tradicao nem sempre respeitada, e mais
vale referirmo-nos a realidade lingaistica, que em Ultima

analise determina o comportamento dos lexicografos.
Consiste o ponto em saber se devem ou nao incluir-se os
afixos entre as modalidades. Serviu-nos acima de criterio
para distinguir lexemas e morfemas o caracter ilimitado dos
inventarios destes altimos, e naturalmente convem ver se o
mesmo se aplica aqui. Precisemos que nao se trata de saber
se e ou nao possivel contar exactamente os monemas
susceptiveis de aparecerem em dado contexto, mas sim se o
monema pertence a uma serie aberta (que hoje talvez
comporte um nattier° reduzido de unidades, mas susceptive!
de aumentar) ou a uma serie fechada tal que o ntimero dos
elementos que comports nao possa variar sem que dal resulte

uma reorganizacao estrutural: nao se procura saber quantos
sufixos ha em portugues susceptiveis, como -inho, de formar
substantivos a partir de substantivos tradicionais, porque eles

constituem um sistema suficientemente elastic° para a cada
passo poder aparecer novo sufixo do mesmo tipo sem lhes
afetar o valor nem os empregos. lnteiramente diverso e o caso
de sistemas como os do flamer° ou do artigo em portugues,

em cada urn dos quaffs ha apenas duas unidades opostas, de
modo que, em caso de necessidade, se tern forcosamente de
escolher entre singular e plural, entre definido e indefinido.
Num casos destes, qualquer unidade nova teria de arranjar
lugar a custa das unidades tradicionais. Implica isso que,
uma vez realizadas as condicaes determinantes do emprego
de certo tipo de modalidade, o locutor deve necessariamente
escolher entre certo namer° de monemas prat, falar-se em
portugues dum cruzamento de ruas, sem artigo antes de ruas;

mas se se quiser valorizar na mensagem a nog& de rua,
empregar-se-k necessariamente a ma ou uma ma. Parece pois
haver interesse em ver os afixos como um tipo particular de
lexemas (1973: 137-8).
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0 discurso martinetiano, quanto ao carater lexematico dos afixos,
nao permanece univoco. Noutra passagem, em tom menos radical,
assevera:

Semanticamente pode resumir-se isso (isto e, a °posted()
entre modalidades e afixos) dizendo que o caracter dos
afixos e mais central, menos marginal, que o das
modalidades, donde decorre como corolario, no piano formal,
que no grupo ,formado de lexema, afixos e modalidades, os
afixos sad gerahnente mais centrals (quer dizer: contactam
Corn o lexema) e as modalidades mais perifericas (isto e,
separadas dos lexemas pelos afixos). Em resumo, a
dificuldade que se apresenta em lingiiistica geral para
distinguir os afixos das modalidades resulta do facto de
lexemas e morfemas representarem dois pelos que nu°
excluem a existencia de elementos intermedios, de
especificidade major que a das modalidades e a dos monemas
funcionais, mas menor que a especificidade media dos
lexemas (1973 : 139)

Pottier, partindo tambem de uma fundamentacao estatistica, chega a
resultados diferentes dos de Martinet. Ele reconhece a classe dos lexemas
e formantes, sobre os quais se exprime nestes termos:

Baseando-se nas possibilidades combinatorias no interior de
uma mesma classe de morfemas, distinguimos os lexemas, que
pertencem a uma categoria corn um grande minter° de
varieiveis (p. ex.: a partir de cinco mil em frances), e os
formantes ou morfemas que pertencem a uma categoria com
pequeno ntitnero de variaveis facilmente determintivel (p. ex.:
abaixo de cem)6.(1962:95)

Como se ve. Pottier se apoia em dados de major precisao numerica
que os de Martinet. Recorre ao principio estatistico porque rejeita a

En nous fondant sur les possibilites combinatoires a l'interieur dune male classe de
morphemes. nous distinguons les leacemes ou morphemes appartenant a une categoric a grand
nombre de variables (p. ex.: a partir de 5.000 en francais), et les formants ou morphemes
appartenant a une categorie a petit nombre de variables facilement &terminable (par ex., au-
dessous de 100).
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tradicional divisao entre vocabulos de conteudo nocional e vocabulos
vazios deste conteudo.

Uma vez estabelecida a distincao entre lexemas e formantes,
conclui pela inclusao dos prefixos entre estes Ifitimos. Seriam, pois, de
natureza gramatical.

Parece-nos pouco convincente a posicao de Pottier. Martinet is que
oferece um ponto de vista mais ponderado, tomando-se naturalmente
como referencia a Ultima passagem citada. Assiste razao a Galery (1969),
que se reporta a insercao do prefixo ora no lexico, ora na gramatica,
conforme os enfoquesl:

Embora a classificactio de Pottier nos pareca mais concreta e
objetiva, e preciso admitir que os prefixos se acham de tal
modo no limite entre lexico e a gramatica, que variam de um
para outro campo conform, o ponto de vista de que sac)
considerados, ainda por lingilistas de orientacdo semelhante.
(1969:32)

Se tomarmos, por exemplo, em consideracao, a oposicao entre
inventario ilimitado e inventario limitado, que nao e o mesmo que serie
fechada, conforme lucidamente esclarece Galery, os prefixos serao postos
fora do dominio do lexico. Cremos todavia que, considerando o traco
serie aberta X serie fechada, o prefixo ficaria mais realisticamente
situado no dominio entre lexico e a gramatica. Enquanto o numero de
artigos, por exemplo, nao da sinais de crescimento, o nitmero de prefixos
tende a aumentar, embora nao em igualdade de condicoes com as
unidades lexematicas. Cumpre acrescentar que lexemas e afixos tem em
comum o fato de se combinarem para formar novas unidades no lexico.

Mas voltemos a Pottier, cuja teoria interessa em particular, pois
serviu de ponto de partida para varios estudos. Ele chegou a uma
tipologia prefixal, que apresentamos a seguir:

7 Para ilustrar a afirmactio de Gaiety, citamos Lhorach (1981: 48), que, baseado nas ideias de
Hjelmslev, oferece um quadro referente ao piano do conteudo, do qua! =erg= as formes
derivatives como pleremas marginais, por oposicao aos cattrais, que sao os radicals; as marcas
categoriais do verbo (morfemas extensos) e as do nome (morfemas intensos), pettencem
gramatica.
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Zona 1: morfemas gramaticais semi-autonomos, de natureza
quantitativa: multinrilionario, super-homem, bidimensional.
Zona 2: morfemas gramaticais quantitativos integrados, como
in- negativo, em indescritivel e re-, em refazer.
Zona 3: morfemas gramaticais autonomos, que correspondem
aos relatores: sobrecarregar, encaixar, desmontar.

As demais zonas concernem aos morfemas lexicais (Zona 4) e
sufixais (Zona 5: os de aspecto e formulacao do processo, Zona 6, os de
grau e Zona 7. os sufixos de concordancia).

Ficamos por entender por que des- é correspondente a um relator.
Sera simplesmente por questoes de conteudo, em virtude da nocao de
"em sentido contrario", carreada pelo prefixo no verbo desmontar? A
prevalecerem as bases semanticas, podemos enquadrar na Zona 3
exemplos como superpor e interpor, porque os morfemas iniciais
equivalem a relatores, no piano do conteitdo. Indagamos tambem como
seriam tratadas as formacoes em que os elementos iniciais equivalentes a
relatores tern valor quantitativo, a exemplo de sobrevalorizacito. A
demasiada intromissao de consideracoes semanticas perturba a exposicao
segura da doutrina de Pottier.

E de destacar-se tambem uma premissa inteiramente descabida,
segundo a qual Pottier diferencia o prefixo do sufixo, nos seguintes
termos: o primeiro estabelece subordinacao e o segundo, coordenacao
(1962:11). Para ele, uma formacao como belissimo equivale a belo, belo.
Admitindo como verdadeira semelhante tese. é impossivel explicar
satisfatoriamente formacoes como superfeliz e ultra-rapido, em que os
elementos iniciais configuram superlativo. 0 quack() de Pottier reflete
perfeitamente a fragilidade de uma teoria cujo suporte é a produtividade,
aliada a considera95es de ordem semantica um tanto inconsistentes.

Terminemos esta seccao, procedendo a um comentario geral sobre o
criterio ora em tela, comum aos autores aqui estudados. Ele deve ser
meio auxiliar e nao essential para a identificacao das unidadeS
lingtiisticas. E urn instrumento ancilar e exterior. Como bem assinala
Bessa (1986), em sua tese doutoral:

0 criterio da produtividade, em nosso entendimento, se
presta, por exemplo, para aferir a vitalidade das regras de
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formacao de palavras, sendo essa vitalidade refletida pela
freqilencia dos elementos formativos nos outputs das regras.
Adotando-se o criterio da produtividade, poderlamos,
igualmente, dizer que o elemento porta-, em porta-bandeira, se
comporta como prefix°, porque recorre em nionero razor vel
de palavras do mesmo tipo. Esse exemplo podera parecer
absurdo, como, para nos, parece absurdo aferir a natureza
lexical de urn elemento por sua produtividade. Mas serve para
evidenciar a inadequacao de um criterio, que revela
caracteristicas exteriores as propriedades estruturais dos
elementos lingiiisticos. (1986:225).

153

Por ultimo, mencionamos a seguinte ressalva critica, feita por
Basilio (1991), em conclusab a um estudo sobre fronteiras lexicais, na
qual investe contra o criterio da produtividade, na versa° da formacfto
em serie:

E irnportante ressaltar, ao concluir este estudo, que aspectos
como produtividade - refletidos em criMrios como a
ocorrencia numa lista fixa de elementos disponiveis ou a
alternativa da possibilidade de Yormacao em serve" - nao
servem para decidir a questa() prefixo/forma de composicao,
ja que qualquer formaceio regular teen potential
indeterminado de recorrencia e a frequencia de uso, portanto,
nao pode se constituir em criterio solid° de caracterizacao de
unidades e fronteiras lexicais. (1991:73)

A produtividade, diga-se de passagem, é vista sob angulos diversos
dos que referimos ate aqui (cf. Corbin, 1987: 176). Jackendoff (1975),
por exemplo, junta o criterio da regularidade dos derivados construidos e
o criterio da quantidade. Aronoff (1976), por sua vez, estabelece tres
parametros para a `mensuracao' da produtividade: a) condicOes
morfologicas sobre a operac5o de regras produtivas; b) coerdncia
semantica; c) o fenomeno do bloqueio, que impede a existencia de uma
forma teoricamente possivel, em virtude da existencia de uma outra com
a mesma funcao que a forma teoricamente possivel exerceria. 0 certo
que, pelo menos para nos, a nocao de produtividade, em termos de mero
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inventario, nao resulta eficaz para tun tratamento adequado dos
elementos lingaisticoss.

1.2.2. 0 criterio da formacao em serie

Nao obstante a fragilidade do criterio da produtividade, de é
adotado em diferentes versoes, como esta de Galerv:

Ao contrario de MARTINET, poretn, nao achamos econOinico
considerar que "os rnonemas que .formam 0 composto existem
fora de compostos: dos que entrain nos derivados, ha um que
so existe em derivados - o tradicionalmente chamado afixo ".
Acreditamos que pouco importa que urn elemento exista ou
nao como forma livre (ou dependente). E prefix° tudo aquilo
que se comporta como prefix°, isto e, que entra num nizmero
razoavel de palavras, como element() formador. Assim, entre-
e contra- Sa'0 prefixos, do mesmo modo que in- e re-, porque
servo?' para formar numerosas palavras, ao contrario, por
exemplo, de vaga, que so aparece em vagalume, talvez na
etimologia popular vagamundo, e en: mais dois ou tres
compostos pouco usados. Por conseguinte, urn radical pode
transformar -se em prefix°, em muitas formagOes. E o caso de
certos elementos eruditos que passam a lingua comum e se
tornam produtivos - como auto- e talvez tele-, comportando-se
como afixos. (1969:35-6)

Sandmann (1989) adota tambem a produtividade, em termos de
nUmero, como criterio. Para ele, prefixos e sufixos sao formas presas,
atraves das quais se podem formar palavras em serie. Contudo,
estabelece outros parametros, que merecem consideracao a parte.

Prefixos se unem a urn radical na condicao de adjuntos
adnominais ou adverbiais-, constituem o determinante da palavra
complexa engendrada e nao mudam a classe da palavra da base.

8 HA todavia quern descarte a nocao de produtividade, como Corbin (1987: 177), por confiisa e
polissemica. A autora julga por ban conservar somente a oposicao entre processos
morfologicos (afixacao e conversao), cujas producaes nao atestadas, nao contrariando as
restricees linguisticas impostas a aplicacao de cada urn, sio lacunas acidentais, e aqueles que
nao podem servir senao para descrever producoes atestadas.
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Os sufixos, corn excecao dos indicadores de grau, mudam a
classe da palavra a que se adjungem; ao faze-lo, constituem-se
no determinado do produto da formacao de palavras.

Para o autor, prefixacao e sufixacao se °poem nestes termos: a
primeira tem ftmcgo primordialmente semantica e a segunda, funcao
principalmente sintatica.

Procedamos a analise, item a item. Admitir que re- ou pre-, em
rever e prever, por exemplo, assume funcao (que a da sintaxe) de
adjuntos adverbiais, se faz sentido se, ao procedermos a conversao
sintatica, verificarmos a equivalencia no piano do contend°. As mesmas
formas podem inclusive asstunir valores distintos, conforme sua
ocorrencia em outros contextos: re-,em releitura, significa "nova"; pre-,
em pre-estrei a, significa "anterior". Em recorrendo ao piano do
conteedo, podemos dizer que o sufixo de grau, presente em belissimo,
Lambent equivale a um adjunto adverbial de intensidade, no caso,
"muito". Seu valor semantic° equivale inclusive ao de prefixos
intensivos, como super-, em superbelo.

As nocoes de determinado e determinante deixam de ser
gramaticais para serem semanticas. De um prisma nocional, em
desejoso, a iddia principal se sediaria no sufixo e nao no radical. Em
prever, por sua vez, a nocao determinada se encontra no radical.
Morficamente, contudo, em qualquer caso, o determinado coincide corn
o radical primario ou raiz.

Quanto ao propalado carater nao transcategorizador do prefix°,
reconhecemos que ele apresenta tamanha saliencia, que parece
inquestionavel. Chama-nos porem a atencao uma observacao de Bessa
(1978:102) a proposito de urn exemplo: antitanque (sinonimo de
anticarro, arma, obstaculo, mina, empregados contra CalTOS de combated.
A base pertence a classe do nome, e a forma derivada, a classe do
adjetivo.

Alves (1990: 24-5), que tambem usa o enteric, da forrnacao em
serie, observa o citado fenomeno e aduz varios exemplos de passagem de
substantivo para adjetivo.
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A solucao deste problema é complexa e nao nos ateremos a questa°
senao en passant. Uma saida e o zero sufixal, mais exatamente o use do
morfema zero (ou morfe zero, ja que a ausencia significativa a do piano
da expressao). Porem, pelo artificio c6modo e ad hoc que representa, tern
sido alvo de criticas por parte de eminentes lingiiistas como Gleason (s/d:
80) e Elson e Pickett (1973: 67-8).

Corbin (1987: 121-39), em longa exposicao sobre a parassintese,
lanca luzes sobre o problema. Prop Oe urn tratamento alternativo para a
fonnacao parassintetica, com base em tees exigencias: a) dar conta da
identidade formal entre o adjetivo prefixado e o adjetivo nao-prefixado
(antituberculoso/tuberculoso); b) dar conta da identidade semantica entre
o adjetivo prefixado e o adjetivo nao-prefixado (antituberculoso/
antituberculose); c) nao aplicar senao urn afixo por vez.

Examina duas hipoteses: a) sufixacao seguida de prefixacao; b)
prefixacao seguida de sufixacao. A primeira nao obedece a exigencia b) e
a segunda nao se aplica a vdg'encia a). Postula entao urn Principio de
COpia:

Seja X ulna base pertencente a categoria lexical C, Y e Z dois
derivados, ambos pertencentes a categoria lexical C' (onde C

tal que a estrutura deles seja a seguinte (p e s designam
respectivamente um prefixo e um sufixo):
F i[kic (s.)af
Z = ii(p)af ix .1c Ic. (s)ailc.
A seqiiencia superficial Xs de Z e estritamente identica a Y
(Corbin, 1987: 136)

Fica para urn outro trabalho o exame mais detido da proposta de
Corbin. Voltemos a analise da proposta de Sandmann.

Quanto ao sufixo, ha que se fazer alguns reparos. Primeiro:
existem, conforme ja salientado, sufixos nao-transcategorizadores, que
nab apenas os de grau, a exemplos de -edo, em arvoredo, -ado, em
mestrado e consulado. Segundo: Sandmann lanca mao de meios
equivocados para man' ter incolume a premissa de que o sufixo muda a
classe da palavra. Assim, em marmeleiro, postula que o afixo final -eiro,
por fazer da fruta uma arvore, muda a subclasse da palavra, embora nao
the mude a classe. 0 modo de conduzir a argumentacao é confuso, uma
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vez que op& classe, conceito gramatical, a subclasse, conceito de ordem

semantica. E notorio que a classe permanece a mesma em ambos os

casos, tanto na base derivante quanto na base derivada. Seria bom saber

como o conceito de subclasse explicaria formacoes do tipo livraria,

arvoredo, consulado, sapateiro. Nao se trata de excecoes quaisquer, mas

de casos que devem ser considerados, devido a sua extensao.

Como vimos, Sandmann nao recorre apenas ao criterio da formacao

em serie, mas tambdm estabelece critdrios adicionais para o distinguir

prefixo de sufixo. Por conta destes parametros suplementares, chega a
reconhecer a classe dos prefixbides, que configuram semiderivacao.
Caracterizam-se por assumir identidade formal corn preposicoes e
adverbios, nao obstante diferencas quanto a distribuicao. Falaremos disto

a propOsito do criterio operacional de Basilic).

1.3. 0 criterio semantico-gramatical de Camara Jr.

Um dos estudiosos que exerceu notavel influencia no pensamento

de Camara Jr. (1977) foi Vendryes, que cunhou os termos semantema e
morfema, sendo o primeiro relacionado com os elementos linguisticos

que exprimem iddias e representacoes, e o segundo, concernente aos
elementos que expressam relagoes entre iddias (1950: 85)9. Dentre os

morfemas, para Vendryes, se destacam os afixos, ao lado das
desinencias, dos morfemas de alternancia e de posicao. Em outras
palavras, o ponto de partida é a oposicao entre significagao lexical e

significacao gramatical, dicotomia acatada por outros autores. Foi tao
consideravel a influencia de Vendryes, que serviu de subsidio para que

Camara Jr. construisse uma concepcao semantica de palavra (como
vocabulo constituido de semantema) e elaborasse, em parte, sua teoria

das especies de vocabulo.

0 linguists patricio distinguia duas classes de forma minima: a
primeira, relativa a representacao lingilistica do mundo dos objetos,
sendo nele contemplado nao apenas o mundo exterior, com seus
fenomenos e coisas, mas tambem o mundo interior de sensacoes, volicoes

9 Parece-nos que os termos com que Vendryes estabelece a diferenca entre os dois tipos de

significacao nao sac) felizes. Preposi93es como contra, sobre ou sob operam relacoes eirtre

ideias, mas tambem apresentam contomos semanticos, nitidos por sinal, se comparados aos das

preposicaes de, em, por. Destaque-se ainda que o fato de estabelecer relacao entre ideias nao

impede que os morfemas tambem apresentem ideias, oriundas da relacao.
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e iddias; a segunda, referente as categor-I., .cvadas em conta no sistetika
linguistico. Em sintese, o autor reconhecia o semantema e o morfema,
embora destacasse, e corn razao, que a dicotomia pode induzir a julgar
que apenas o primeiro tern valor significativo.

Diferentemente todavia do seu mestre Vendryes, Camara Jr.
classificou os prefixos como semantemas subsidiarios e nao como
morfemas. Advem dal tuna aporia: se as preposicoes sao definidas como
vocabulos que servem de morfemas de relacao, conforme o verbete
Preposicao, no Dicionario de Filologia e Gramatica, de que modo é
possivel identificar nos prefixos, cuja natureza seria a mesma da
preposicao. valor semantematico? Alem disto, como é possivel, numa
teoria linguistica que pretende ser geral, dar-se conta de prefixos que
ostentam comportamento gramatical? Estes nao se acham presentes
somente em linguas indo-europeias, mas em outras. ditas exoticas, como
o ioruba.

Nao é compreensivel igualmente generalizar a oposicao entre
prefixo e sufixo, atribuindo-se a este Ultimo a condicao de entidade
desprovida de conteficlo, ou, quando muito, menos provida de sentido que
os prefixos. A propOsito disto, vale a pena nos referirmos a Sandmann,
que contesta as afirmacoes de Bechara e Rocha Lima, conforme as quais
os sufixos sao assemanticos. Ele mostra que, do ponto de vista nocional,
sufixos (pelo menos alguns) exibem nitido valor semantematico. Para
tanto, compara as series alema e francesa de fonnacoes vocabulares e
verifica que os sufixos franceses correspondem, semanticamente, a
radicais alemaes. Eis a exemplificacao (1989:31):

AlemAo
Aschen.becher
Feuer.wehr.mann
Seil.bahn
Schlaf.saal
Wasch.becken
Kirsch.batun

Frances
cendr. ier
pomp.ier
funicul.aire
dort. oir
lay.oir
ceris.ier

Portugues
(cinzeiro)
(bombeiro)
(funicular)
(dormitorio)
(lavatorio)
(cerejeira)

Camara Jr. nao se ap6ia simplesmente na doutrina semantica de
Vendryes, cujo fundamento é a nocao de semantema. Recorre a um outro
parametro para a identificacao do prefixo: este seria variante da
preposicao, sob o aspecto de forma presa. 0 autor recorre ao criterio da

167



DuARTE 159

correspondencia entre prefixo e preposicao, a qual o pautada no piano da

expressao, no que difere de outros, como Pottier, ja citado, e Barbosa
(1981), discipula deste ultimo, que recorrem a substancia do conteiido.
Contudo, em nota de pe de pagina, chama a atencao para o fato de faltar,

em alguns casos, a forma prepositiva correspondente ao prefixo.

Em outra obra (1976), no capitulo sobre ampliacao e renovacao
lexical, alude explicitamente ao prefixo como elemento de composicao.

Valendo-se de ulna perspectiva pancronica, fala das antigas particulas
adverbiais, que culminaram na formacao do microssistema prefixal.
Refere-se em seguida a reducao do sistema de preposicoes no latim
vulgar, que alterou a notavel simetria entre preposicao e prefixo.

Particulas que funcionavam como conectivos preposicionais passaram a

ter comportamento puramente prefixal. Reconhece assim o autor, em
portugues, de modo realistico, tres grupos de formas:

as que funcionam como preposicoes e prefixos;

as que sao variantes eruditas das preposicoes;

as que sao exclusivamente prefixos.

0 pensamento de Camara Jr., lamentavelmente, nao se mantem

coerente. Se atentarmos para o verbete Prefix°, do Dicionana de
Filologia e Gramatica, veremos que o autor persevera na iddia de que o

afixo initial o variante presa das formas dependentes chamadas

preposicoes. E mais: atribui a ele o poder de acrescentar uma
significacao externa a palavra a que se adjunge, sendo por isso
classificavel como elemento de composicao.

Pam nos, o inegavel que ha prefixos correspondentes a preposicoes,

e isto nao requer investigacao diacronica, como deseja Freitas (1981:

115). Tal correspondencia, porem, leva em conta aspectos de forma e

sentifie mac nan de ,.-inran. prPfixnc rn1em Vier nnic

categorizados como preposicoes, uma vez que nao ostentam o carater de
morfema relacional. Sandmann (1989: 105-14) é de parecer semelhante:

enquadra os elementos correspondentes as prepoSicoes (no piano da
expressao, bem entendido) entre os prefixOides.
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1.4. Propostas baseadas na operacionalidade do conceito de raiz

1.4.1 A proposta de Nida

Nida (1949:83-4). na perspectiva distribucionalista, estabeleceu os
conceitos de determinante e determinado a partir de criterios formais.
Apoiava-se nos conceitos de:

raiz x nao-raiz;
raiz x radical: sendo este ultimo formado quer de um nude°,

consistindo de uma ou mais raizes, quer de urn nude° mais quaisquer
outros morfemas nao-raizes (afixos derivacionais. por exemplo), exceto
os de natureza flexional;

nude° x nao-nucleo: sendo o primeiro constante de raiz ou
combinacao de raizes; o restante é nao-nficleo;

nucleo x periferia: o primeiro consiste de um nixie() ou o contem,
podendo tambem constituir o ponto de partida (head) para uma
construcao subordinada endocentrica; o segundo usualmente consta de
uma nao-raiz e esta sempre exterior ao constituinte nuclear.

Os conceitos de nude() e periferia levam ao de constituintes
imediatos, no interior da lexia. Eles determinam que se obedega a ordem
de expansao dos radicais. Uma analise como des + cobr + i + ment + o,
por exemplo, nao seria exemplar, mas sim

descobriment (N) + o (P)
descobr (i) N + ment (P)

des (P) + cobr (N)

Segue-se como corolario que os conceitos de niicleo e periferia sao
relativos. Deste modo, pode haver mais de um nide° e de uma periferia.

De acordo com a noclo de constituintes imediatos, os afixos silo
elementos determinantes em relacao ao radical, que e o elemento
nuclear. Quern adota o ponto de vista semantico pode chegar a resultados
diferentes. Assim, em saleiro, que se convene sintaticamente em
recipiente para sal, o sufixo carreia a nocao mais importante e, por isto,

o determinado. JA em prever, que se desdobra em ver com
antecedencia, o prefix° é o determinante. Os fundamentos semanticos,
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neste ultimo caso, conduzem ao mesmo resultado do principio dos
constituintes imediatos.

Admitindo os conceitos de nucleo e periferia, nos termos de Nida,
simplificamos a descricao, porque, em qualquer caso, os afixos

constituem elementos de natureza periferica. Sempre que possivel, é bom

transpor os conceitos e procedimentos da morfologia flexional pars o
ambito dos estudos lexicolegicos, o que nao implica fechar os olhos
especificidade destes (nunca a demais lembrar que no setor lexicologico
nao reinam, com a perfeicao desejada, regras, com a "mecanica" da
morfologia flexional).

Os estudos de Nida sao, porem, ainda preliminares, mesmo vagos,
corn respeito a identificacao da raiz e dos afixos. 0 lingiiista forte-
americano, por exemplo, mistura fatos de lingua e contingencia de

discurso, sincronia e diacronia, ao asseverar nao ser sempre facil
distinguir raizes de nao raizes. Exemplifica-se o primeiro caso corn -ism,
que Nida afirma ser nao-raiz em fatalism e comunism, e raiz em uma
frase como I'm disgusted with all these isms (Estou aborrecido corn todos

estes ismos). Ilustra-se o segundo caso corn like, que Nida considera ser
raiz que se tornou nao-raiz, atraves da forma presa -1y.

Nao vemos dificuldade algtuna em classificar o primeiro exemplo

entre os casos de conversao (ou de derivacdo impropria da gramatica
tradicional). 0 segundo ainda a mais simples: -lye sincronicamente
sufixo.

Nida da como exemplo de raiz o elemento cran (de cranberry). 0
lingtiista tem-no como raiz porque ocuparia a posicao propria de raiz.
Bessa (1986:235) detecta ai dois problemas: a) imprestabilidade de cran
como morfema de ocorrencia imica, já que aparece, segundo testemunho
de e outros (apud Bcssa, 1986:233) em outros items 1P.xicis:

cranicot, cranprune, o que evidencia nao mais ser cran caso de hOpax
legomena; b) a extensao indevida do conceito de raiz a elementos de

ocorrencia Unica.

A proposta de Basilio surge entao pars aclarar e reparar pontos
obscuros da de Nida. Outros autores, aqui citados, nada mais fizeram
senao perseverar na mesma trilha por ela indicada.
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1.4.2. A proposta de Basilio e seus desdobramentos

Analisando o conceito tradicional de raiz, segundo o qual ela é a
parte da palavra que contem o significado principal, Basilio (1974:6)
conclui que os criterios para definir o que a principal e o que é acessorio,
na analise vocabular, esbarram em aporias. Em mesas, por exemplo, nao
ha diivida de que mesa contem o significado basic° enquanto -s apresenta
urn significado acessorio. J6 em cigarreira, o significado principal
estaria no sufixo.

Realmente os gramaticos tradicionais nao oferecem parametros
para definir o que é essencial e o que a acessorio em analise morfica.
Arriscamos, todavia, hipotetizar que os gramaticos nao se 'a/36am nas
noc6es de determinante e determinado em bases semanticas, como faz
Sandmann (1989), para diferenciar prefixos e sufixos. Eles se referem
somente ao significado que se mantem constante, por exemplo na serie
livraria livreiro - livreto. Por vezes, o significado se encontra conotado,
mas a conotacao decorre de urn significado fundamental. Isto ocorre no
verbo latino cleflorare, cuja raiz se liga formal e conotativamente ao de
flos, floris, "floc

Basilio aduz os seguintes criterios operacionaisi():

sac) raizes os elementos morficos passiveis de ocorrencia isolada;
sao raizes os elementos que servem de base para a fonnacao de

derivados.

0 criterio de Milner° 1, encarado em seus aspectos puramente
mecanicos, leva-nos a concluir que contra, em contra-atacar, a raiz (ou

1' Flouve quern propusesse criterios para a identificacAo da raiz e do radical ern outras bases
altemativas. a exemplo de Macambira (1978:1).Num primeiro momento, o actor encara a raiz
a luz da proposta tradicional, segundo a qual é o elemento irredutivel e comum a todas as
palavras duma familia. E. oomo se nota facilmemte, uma defmicAo relacionada a uma outra,
pagina 2. e que remonta a concepcAo de Saussure (1977: 216), urn tanto abstrata, confonne a
qual a raiz e o element° em que o sentido comum a todas as palavras aparentadas atinge o
maxim° de abstrasio e generalidade. A pagina 8, no entanto, vai alem e arrola as preposicoes
(ex.: contra), as conjuncks (ex.: mas) e as interjeicoes (ex.: oh!) como vocabulos inflexivos
constituidos de raiz e sufixo zero. NAo nos da todavia maiores delineamentos. Na verdade, o
concerto de raiz, subjacente aos exemplos, nao se fimda em uma tomada de posicZio coerente.
Antes. contraria o concerto de cognacao, adotado pelo autor. Isto sem falar no emprego abusivo
do zero, que é problematic° em morfologia.
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radical, no caso), porque pode ser empregado como forma livre. Mas
como bem observou Carvalho, em nota de pe de pagina, a proposito de
um exemplo em frame's, contredire:

A formulacao << plusieurs prefixes fonctionnent comme mots
independents>> e evidentemente infeliz, porque a identidade
material de contre- em contredire e contre- em << agir
contre quelqu'un>> nao implica identidade significativa
(tratando-se pois nos dois casos do mesmo significante em
fung5es diversas) e muito menos que o segundo contre- seja o
prefixo em funceio de preposicao. (1973: 548).

Tal parecer o admitido por Sandmann (1989), que, considerando a
identidade formal entre certos afixos e preposicoes, prefere classificar os

primeiros como prefixoides, enquadrados no fenOmeno da

semiderivacao. Em suma, os elementos correspondentes a preposicoes

nao sao raizes, porque estamos falando de fimcoes distintas. No piano
lexical contra-, em contra-atacar, nao tem o =Ater de morfema
relacional. Admite tambem o autor, a partir do confronto entre forma

livre e forma prefixada, que bem- e mal-, bem como nao -, sao

prefixoidais.

0 segundo criterio adotado por Basilio nao é novo, pois ja se
encontra implicit° no compendio da Real Academia Espaflola (1982:
166). Al se afirma que sao raizes os primeiros elementos destacados de

cada urn dos vocabulos da serie: sombr-ero, varie-dad, tard-lo, contr-
ario.

As teses de Basilio nao deixaram de ter repercussao. Monteiro
(1991: 28-30), por exemplo, as admite. Para ele, extra e contra, por
serem usados freqiientemente como formas livres na atual sincronia do
portugues, foram promovidos a condicao de raiz. Ja fizemos comentarios

a respeito de contra. Quanto a extra, ha que objetar-se que, no contexto
lexical, ocorre pre-adjetivalmente, a exemplo de extraterrestre e extra-

oficial. Isto nao ocorre com a forma livre extra.

Monteiro tambern admite o criterio de ninnero 2. Em virtude deste,

super- é raiz porque daf resulta superar. Pergunta-se quem tem
consciencia da relacao entre super e superar a nao ser o conhecedor da
diacronia do portugues.
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No que concerne a coerencia, Monteiro deixa a desejar,
diferentemente do que ocorre corn Basilio. Em um e outro passo, diverge
das sugestoes da autora, quando sugere que sobre, contra e perante, por
serem verdadeiros nficleos de significacdo, em oposicao a outras
preposicoes, como de e a, devem ser raizes. 0 argument° ai deixa seu
cunho operacional e assume carater semantic& 1.

E Bessa (1986:236-43) que, acatando os dois criterios de Basilio,
oferece-nos balizas mais tangiveis, as quais acrescenta uma terceira: a
mobilidade distribucional. Segundo este criteria fib é radical por poder
ocupar posicoes diversas no corpo do vocabulo. Filo aparece na primeira
posicao, em filocomunista, e na ultima, em francofilo; fono assume a
primeira posicao em fonografo e a Ultima em hipnofono. Por isto, fib e

.fono sao raizes.

A mobilidade distribucional já era conhecida por outros autores,
como Chevalier e outros (s/d: 56-7), que reconheciam, nos exemplos de
elementos deslocaveis, fronteiras entre a derivacao e a composicgo. Iorgu
e Manoliu (1980:48) tambem a reconhecem, mas preferem ver nos
constituintes deslocaveis pseudoprefixos ou prefixoides.

Dada a importancia do assunto para os estudos das formacoes
tecnico-cientificas, baseadas principalmente em elementos gregos,
deixamos para desenvolve-lo em outro trabalho, quando distinguiremos o
que a efetiva existencia em veniaculo do que a simples heranca ou

' N5o e apenas neste pormenor que Monteiro nos lega propostas fluidas. Exernpliftquemo-lo
corn a seguinte lista dos prefixos que o autor julga verdadeiramente vigentes em portuguds, corn
seus alomorfes:
'a-/ lad-/ 'cm -' /en-I
'ab-/ ;abs -/ litn-/ /i-/

io-/
!de-.% - /re-/
'dis-/ /trans-I /tras-/ /tra -/ itre-/
'ex-- ies- " ie-/ la-/ /an-/
A lista estA longe de representar em termos quantitativos os prefixos verdadeiramente vigentes
cm portugues. Acrescente-se que as alomorfias sao objetaveis, 0 que conduz o autor a dar e-
como alomorfe de es-? Por que nao distingue adequadamente alografia de alomorfia? E a falta
de distincao que o leva a dar como alomorfes em- e en-, ex- e es-.
Em que bases empiricas se fundamentou para concluir sobre a produtividade prefixal? E
questionayel, por exemplo, a produtividade de ab- e sua variante abs-, e de dis-, corn o sema de
separacao.
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emprestimo. De antemao, feitas as ressalvas devidas, cremos que a um
born criterio para se caracterizar o radical.

2. Conclusao

De todo o exposto, podemos concluir o seguinte, relativamente ao
nosso assunto:

Nao basta simplesmente o criterio da posicao para caracterizar
os prefixos, tuna vez que radicais tambem podem ocupar a
primeira posicao.
0 criterio transformacional nao se presta a identificar os
prefixos, conforme argumentacao feita na seccao pertinente
deste trabalho.
0 criterio da produtividade, em suas diferentes versoes, nao
constitui parametro para nos, porque a exterior ao fato

0 criterio morfossemantico, de Camara Jr., sobreleva o valor
semantic° do prefixo, alcado a condicao de semantema
subsidiario. Ademais, a afirmacao de que os prefixos sao
variantes presas das formas chamadas preposicoes a objetavel,
porque o prefixo e o conectivo prepositional a eles formalmente
relacionados ostentam diversos privilegios de ocorrencia. Por
outro lado, nem sempre tal correspondencia se verifica.
Quanto aos criterios baseados na operacionalizacao do conceito
de raiz, ha que se destacar o 'seguinte: para nos, nao basta haver
pura e simples correspondencia em forma no contexto vocabular
e forma livre ou dependente. Deverao ser levadas em conta
diferencas distribucionais entre tuna dada forma no enunciado e
no vocabulo. Todavia, cremos ser de destaque o terceiro criterio,
relativo a mobilidade distribucional.

Isto posto, julgamos ser possivel caracterizar o prefixo tipico como
elemento morfico de posicao estritamente initial, sem correspondencia
formal com nenhum item lbdco e sem possibilidade de constituir base de
derivacao. Isto se aplica a des- e a re-, por exemplo, mas nao a auto, que
engendra autismo e autista. Tampouco se aplica a filo, dotado de
mobilidade distribucional, a exemplo de filocomunista e cinefilo.
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Constituem elementos de fronteira entre a composicao e a derivacao
as formas iniciais que assumem o seguinte comportamento
idiossincratico :

Correspondem formalmente a itens lexicais, destes se
distinguindo por diferenca quanto aos privilegios de ocorrencia:
contra- (contra-atacar), nab- (nao-ocorrencia), mal-
(malformacilo).
Funcionam por braquissemia: vice- (em Lugar de vice-
presidente); ex- (em vez de ex-marido); intra- (em intra e
interpartidario), por exemplo.
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SEMANTICA E ARGUMENTACAO: DIALOGO COM
OSWALD DUCROT

(Semantics and Argumentation: Dialogue with Oswald Ducrot)

Heronides Maurilio de Melo MOURA (Universidade Federal de Santa
Catarina)

ABSTRACT: In a recent interview the French linguist Oswald Ducrot
discusses the Theory of Topoi, the most recent version of the Theory of
Argumentation within Language developed by himself and collaborators,
presenting it as an alternative model for the semantics based on the
concept of truth conditions. In order to clarify the assumptions of this
theory, the interviewer discusses with Ducrot and Marion Carel issues
such as the relation between the concept of presupposition and the
Theory of Argumentation, the relation between logical languages and
natural languages, the definition of lexical meaning in the model, and at
last, the translatability of lexical meanings not referentially defined

RESUMO: Em uma entrevista recente o lingilista OswaldDucrot discute
a Teoria dos Topoi, versa° mais recente da Teoria da Argumentagdo na
Lingua, desenvolvida por ele e colaboradores. A Teoria dos Topoi
apresentada como urn modelo alternativo a uma semdntica baseada no
conceito de condigaes de verdade. Na tentativa de langar luz sobre os
postulados dessa teoria, o entrevistador discute com Ducrot e Marion
Carel topicos tais como a relay& entre o conceito de pressuposigdo e a
Teoria da Argumentagao, a relagdo entre linguagens ldgicas e linguas
naturals, a definigdo de sentido lexical no modelo, e por fim, a
traduzibilidade de sentidos lexicais rid° definidos referencialmente.

Key Words: Semantics; Argumentation; Topos; Lexical meanings;

Prototypes.

Palavras-Chave: Semdntica; Argumentagdo; Topos; Sentidos lexicais;
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0. Introducao

0 trabalho de Oswald Ducrot tem exercido uma enorme influ'encia
sobre os estudos lingitisticos no Brasil. Conceitos como `operadores
argumentativos', 'escalas argumentativas', 'polifonia' e outros fazem
parte do repertorio basic° de qualquer especialista de semantica,
lingiiistica textual ou analise do discurso. No entanto, a menos
disseminada a percepcao de que o trabalho de Ducrot e colaboradores
tem conduzido, nos filtimos anos, a tentativa de formulacao de uma
teoria do sentido lexical autonoma e internamente consistente. Em outras
palavras, a Teoria da Argumentacao na Lingua se pee no mercado
lingiiistico como uma teoria do sentido alternativa a outras teorias al
disponiveis.

A recente presenca no Brasil desse pesquisador, como professor -
visitante UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) - CNPq e
conferencista na UNICAMP, serviu para mostrar que a Teoria da
Argumentacao na Lingua nao se resume a elaboragao de conceitos
semantico-pragmaticos pontuais (como os `operadores argumentativos'), a
serem inseridos numa teoria semantica mais abrangente. A empreitada a
cargo de Ducrot e colaboradores tern um alcance muito major, na medida
em que recoloca em foco algumas das questoes fundamentais da pesquisa
semantica, como por exemplo a questao do valor de verdade dos
enunciados, o caster referencial da linguagem e o tipo de inferencia que
se faz em lingua natural, tudo isso conduzindo a indagacao da natureza
do sentido lexical.

A Teoria dos Topoi, versa° mais recente da Teoria da
Argumentacao na Lingua, envolve, portanto, uma serie de hipateses
sobre o sentido lexical. Mas por que as pesquisas no campo da
argumentacao levaram a tentativa de formulacao de uma teoria sobre o
sentido lexical? Tentarei responder a essa pergunta, mas limitando o
escopo de minha resposta a apenas um aspecto.

Numa fase anterior da pesquisa de Ducrot, por exemplo em
Principios de Semantica Lingilistica - Dizer e nao diner (1977), havia
dois postulados basicos que norteavam a elaboracao dos conceitos. Em
primeiro lugar, a nocao de que os itens lexicais sao referenciais (a
intensao de tuna palavra determinando a sua extensao) e por
consegitinte, em funcao do principio de composicionalidade, a tese de
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que a cada enunciado corresponde um valor de verdade (verdadeiro ou
falso). Em segundo lugar, havia o postulado de que o process° de

significacao deve ser formalizado na metalinguagem comb urn
amalgama de fatores estritamente lingiiisticos .e de leis -do ,thscurso (a

serem definidas corn precisao, no modelo das regrai congersacionals de
Grice, por exemplo). Esses dois postulados, interligados, levam a
percepcao de que o objetivo de ulna teoria semantica seria formalizar, no
`componente lingiiistico', as regras semanticas que permitem a producao
de enunciados com valor de verdade (ou, num outro piano, enunciados

que produzem discursos informativos), independentemente do contexto em

que tais enunciados estejam inseridos. Urn `componente retOrico'
reinterpretaria os outputs do componente linguistico, fechando o ciclo do

processo de significacao. Nesse quadro ideal, o &leo problema relativo a
urn conceito como `operador argumentativo' seria determinar em que
componente ele deve ser inserido.

Portanto, nessa fase da teoria nao se faz necessario construir uma
teoria do sentido lexical. 0 sentido de uma palavra com contefido lexical
(substantivos, adjetivos e verbos) equivaleria a contribuicao que ela da
para a significacao do enunciado como um todo, calculavel no
`componente Essa contribuicao deve ser, basicamente,
referencial.

Diferentes fatores levaram Ducrot a recusar posteriormente esse
modelo semantic°. Cito como exemplo a questa° da polifonia. Ntuna
frase como 'Esta fazendo calor, mas estou doente', teriamos tuna
complexidade muito maior, na significacao dessa combinagao de
enunciados, do que a produzida pelo `componente lingtiistico',
reinterpretado depois por urn `componente retorico'. 0 calculo do valor
de verdade desta frase complexa envolve apenas a combinacao dos
valores de verdade dos enunciados elementares "Esta fazendo calor" e
"Estou doente". Para que a frase complexa seja verdadeira, 6 preciso que
os enunciados elementares tambem o sejam (de modo que as cxmdi9i)es
de verdade de uma frase complexa com mas (Esti fazendo calor, mas
estou doente) seriam identicas as de uma frase complexa corn e: "Esti
fazendo calor, e estou doente"). Segundo a teoria da polifonia, nao temos
ai apenas a justaposicao de duas fotografias (do calor e da doenca), mas
uma certa apresentacao dessas fotografias segundo perspectivas distintas
(representadas pelos `enunciadores'). Se invertemos a ordem das duas
fotografias ("Estou doente, mas esti fazendo calor"), a significacao da
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frase se altera (em funcao da alteracao da perspectiva dos enunciadores),
mesmo que os fatos representados permanecam identicos. Quando se
afirma (na perspectiva da Teoria da Argumentacao na Lingua) que a
significacao da frase se altera, indica-se que os encadeamentos possiveis
a partir desta frase se alteram. A polifonia, por conseguinte, a urn dos
fatores que levam Ducrot e colaboradores a afirniar que o sentido dos
enunciados nao se resume ao seu valor de verdade.

Ai entao podemos responder a questa° da demanda de uma teoria
do sentido lexical no ambito da Teoria da Argumentaeao na Lingua. Se o
sentido de um enunciado nao se resume ao seu valor de verdade, entao o
sentido de uma palavra nao pode equivaler a seu valor referencial. De
que forma entao o sentido de uma palavra colabora para o sentido do
enunciado?

Creio que os 61timos desenvolvimentos da Teoria dos Topoi
abordam os diferentes aspectos que uma resposta a tal questa° pode
assumir. 0 debate a seguir ë um esforco no sentido de aclarar alguns
destes aspectos.

A entrevista (traduzida para o portugues pelo entrevistador) foi
realizada em Florianopolis, em outubro de 1996, quando da visita de
Ducrot e Marion Carel a UFSC. 0 dialog° transcorreu, em ambiente
acolhedor, na varanda de urn hotel A beira da Lagoa da Conceiedo, cujas
Aguas tranquilas circundadas de montanhas certamente estimularam o
dialogo. Deixo aqui consignado o meu agradecimento a Ducrot e a
Marion Carel, que se mostraram sempre solicitos em todas as atividades
desenvolvidas na UFSC.

1. A entrevista

Heronides Moura: 0 senhor consegue discernir, ao longo de seu
trabalho, um carater mais geral em suas criticas A aplicaeao da 16gica
descried° das linguas naturais, desde a teoria da pressuposicao ate a
versa° mais recente da teoria dos topoi?

Ducrot: dificil dizer que exista uma linha geral ligando todo o
meu trabalho de tantos anos, mas me parece que, apesar de tudo, mesmo
se existem contradicoes entre o meu trabalho anterior, por exemplo na
epoca da teoria da pressuposicao, e o que faro atualmente, na Teoria dos
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Topoi, perduram certas intuiebes de carater geral. Parece-me que a iddia
geral que domina todo o meu trabalho d a percepcao de que a lingua
(mais precisamente, deveriamos falar em discurso) nao pode ser reduzida

a firma° informativa e que as frases da lingua comportam,
semanticamente, elementos que ndo equivalem as condicks de verdade.

Esta iddia se encontra reiterada nas minhas pesquisas atuais
(pesquisas que nao sao so minhas, como tambdm de Anscombre (1995),
Raccah (1995), Carel (1995) e outros, e o nosso esforco visa a descrever
integralmente a lingua sem fazer use da nocao de condieoes de verdade,

mas ja havia algo nessa dire ao na epoca da teoria da pressuposicao.
Com efeito, o que me interessava na nocao de pressuposicao d que ela

mostrava que, entre as informaccles contidas num enunciado (pois na
epoca ainda me referia as informagoes contidas no enunciado), ha que se
fazer uma distincao essencial, a qual nao pode ser explicada em termos
informativos. Era preciso distinguir, no enunciado, entre aquilo que era
pressuposto e aquilo que era posto. Para tomar urn exempla corriqueiro,
em 'Pedro deixou de fumar', da-se como informaeao que 'Pedro fumava
antes' e tamb4m que `Atualmente Pedro nao fuma', mas essas duas
informaeoes nao sac, colocadas no mesmo plano pelo discurso, o qual di
preferdncia A segunda informacao (que denomino o posto - `Atualmente
Pedro nao fuma'). Em funcao disso, a continuacao do discurso se faz a
partir desta segunda informaclo. A partir de 'Pedro deixou de fumar',
posso continuar o discurso dizendo 'de modo que provavelmente ele esta
bem de saude', mas, por outro lado, nao se poderia fazer o encadeamento

a partir do elemento pressuposto e dar seqttencia ao discurso dizendo a
frase 'ele se arrisca entao a ficar doente'. Pode-se assim afirmar que
existe uma dicotomia entre as duas informacoes e esta dicotomia nao 6,

em si mesma, de natureza informativa. 0 criterio que me servia para
estabelecer a dicotomia era o encadeamento discursivo, que depois

ocupara urn lupr importante nas minhas pesquisas.

fieronides Moura: 0 senhor cry que exista uma relacao entre a sua
teoria e a tradicao saussureana, que define o signo coma uma relacao

estrutural, e nao como uma relacao com o mundo?

Ducrot: Certamente, tenho a pretensao de permanecer fiel a
Saussure, mesmo se o que digo a bem diferente daquilo que dizia
Saussure. Retomo de Saussure esta iddia que vocd evocou, segundo a
qual as palavras nfio podem ser definidas senao pelas proprias palavras, e
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nao em relacao ao mundo, ou em relacao ao pensamento. A diferenca
entre o meu trabalho e o de Saussure 6 que nao defino, propriamente
falando, as palavras em relacao a outras palavras, mas em relacao a
outros discursos. 0 que eu tento construir seria end° uma especie de
estruturalismo do discurso.

Heronides Moura: A critica da aplicacao da logica as linguas
naturais a sempre um pouco frustrante, pois os leogicos podem sempre
redarguir: "nao pretendiamos mostrar o funcionamento de tal ou tal
caracteristica de uma lingua natural especifica, mas mostrar como nossa
ferramenta logica funcionaria numa lingua artificial (que talvez tenha
algumas semelhancas com as linguas naturais). Este tipo de critica dos
lingtiistas nao visa, portanto, ao alvo canto." Penso, por exemplo, em
sua analise das descries definidas (Ducrot, 1977). 0 senhor mostrou
que elas nao sao sempre referenciais (sejam elas nomes proprios (como
em Frege) ou falsos nomes proprios (como em Russell), por exemplo, no
enunciado "Pedro nao ama sua mulher, ele ama a filha do patrao", na
interpretacao em que a mulher de Pedro es a filha do patrao. E bem
duvidoso que 'a filha do patrao' seja referencial nesse caso. Mas um
logic° pode responder: "a logica nao diz que todas as descries
definidas sao referenciais na lingua natural; pode-se muito bem imaginar
que certos usos das descries definidas nao tern sua referencia habitual
(lembremos a solucao classica de Frege para o problema dos contextos
opacos) etc.". Como o senhor avalia esse tipo de contestacao (se a que se
trata de uma contestagao de fato)?

Ducrot: Ai ha dois pontos a serem distinguidos. Em primeiro lugar,
preciso determinar se meu trabalho implica tuna analise da logica. Nao

temos de modo algum a pretensao de colocar em di vida o valor da
logica. Tanto eu como Marion Carel aqui presente temos um grande
apreco pela 16gica. A logica me parece indiscutivel e de um valor
consideravel em dois aspectos: em primeiro lugar, ela tornou-se uma
teoria matematica particularmente interessante. Por outro lado, ela
interessante como instrumento para estudar a matematica, para analisar
a matematica. Nunca o raciocinio (`raisonnement) matematico fora
representado com uma precisao tao grande como tern sido desde a
criacao do calculo proposicional e do calculo de predicados, totalmente
adaptados a este fim. Creio que mesmo teorias lOgicas modernas, como a
teoria das categorias, sao tambem perfeitamente adaptadas a descrever
tanto os resultados, como o tipo de raciocinio (`raisonnement) que se
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utiliza na matematica. Nao se trata, por conseguinte, de fazer uma critica

da logica em si mesma. 0 que eu questiono 6 outra coisa (e al chego ao
segundo aspect° de sua questao), trata-se agora de averiguar se a 16gica

adaptada a descricao das linguas naturais. Em outros termos, trata-se de

saber se a 16gica pode representar a estrutura profunda das linguas
naturais. Bern, neste ponto sustento tuna posicao extremamente radical.
Penso que a logica nao serve em nada para descrever a lingua natural.
Sem &Ada se reveste de todo interesse a comparacao entre as linguas
naturals e as linguagens 16gicas, mas tentar encontrar nas linguas

naturais estruturas subjacentes equivalentes as estruturas logicas, parece-

me de fato pouco interessante.

Esta minha posicao poderia suscitar dois tipos de objecao. Em
primeiro lugar, poder-se-ia objetar-me que a logica nao 6 algo concluf do,

todos os dias se criam novas logicas, logo nao se pode saber se nao sera°
formuladas logicas que evitem as dificuldades observadas na aplicacao,
as linguas naturals, das logicas ja existentes. sem duvida muito dificil
responder a esta objecao, pois nao faro iddia das logicas que serao
criadas, e mesmo nao conheco a totalidade das 16gicas existentes hoje em

dia. Mas posso todavia precisar que o tipo de 16gica que creio
fundamentalmente inadaptado a descricao das linguas naturals, é aquele
fundado sabre a nocao de verdade. Se se chegar a construir logicas
independentes da nocao de verdade, talvez possam ser uteis ou
utilizaveis; na minha perceprfao, problemas relativos as condip5es de
verdade nao tem relacao clara corn as questhes das linguas naturais.

uma posicao radical a que defendo aqui.

Voce, se refere, na sua questa°, a iddia de que as logicas, mesmo nao
descrevendo o conjunto de fenomenos que aparecem numa lingua

natural, podem talvez descrever certos aspectos desta lingua natural, e
voce da como exemplo as descries definidas. Voce recorda que eu
mostrei (Ducrot, 1977) que urn certo nitmero de descricZes definidas nao
tern funcao referenda' e que por isto sao muito dificeis de analisar
segundo os instrumentos logicos conhecidos. Voce sugere que, por outro

lado, existem tambem descrigoes definidas que tem claramente funcao
referencial e que podem ser analisadas pelos instrumentos legicos
construidos por Frege ou Russell. Mantendo minha posicao radical, (lire

que nenhuma descricao definida tern funcao referencial. Freqttentemente

os logicos dizem (penso por exemplo em Donnellan, 1975) que as
descricoes definidas podem ter seja funcao atributiva, seja funcao
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referencial. Pam mim, nao existem aquelas que tern funedo referencial. A
descricao que dou de urn objeto quando o apresento por meio de uma
descricao definida nao tem por objetivo uma melhor identificaeao deste
objeto, mas sim propiciar uma argumentacao acerca desse objeto.
Retomo urn exemplo simples: 'Meu carro quebrou'. 'Meu carro' é uma
descried° definida, da qual a maioria dos logicos diria que tern uma
funeao referencial. Nao consigo concordar corn isso. 0 importante
quando digo `meu carro' nao d a designacao que faro de urn certo objeto,
que poderia ser designado, corn a mesma eficiencia, por sua cor, pelo
numero de sua placa, pelo lugar que ele ocupa numa garagem etc. 0 que
6 importante 8 que se trata de `meu carro', o carro com o qual, por
exemplo, um amigo pode me pedir para it em sua casa, ou que serve para
dar carona a alguem etc. A expressao `meu carro' nao serve para
designar um objeto, e sim para indicar que tal ou tal discurso a possivel a
partir dessa expressao, ou que tal ou tal discurso a impossivel a partir
dela.

Marion Carel: Seria preciso substituir logic° (`logicien') por
logicista (` logiciste') quando voce (Ducrot) diz que um logic° diria que a
expressao `meu carro' na frase 'meu carro quebrou' teria tal ou tal
ftmeao. Nao seria talvez inn 16gico quem diria isto, mas urn logicista,
alguem que pretende estudar a lingua natural por intermedio dos
instrumentos logicos. Urn logic° nao fala da lingua, ele faz matematica.

Ducrot: De fato, um logic° enquanto tal nao tern nada a dizer sobre
a lingua. E eu nao teria nada a dizer a seu favor ou contra ele. As pessoas
com as quais eu debateria &do aquelas que utilizam a 16gica nas linguas
naturais, e nao na matematica.

Heronides Moura: 0 problema, creio, a que certos 16gicos avaliam
que eles nao falam apenas da matematica; talvez de fato no falem de
linguas concretas, mas de uma lingua mentalis (usemos essa expressao)
que seria subjacente seja a matematica, seja as linguas naturals.

Duc rot: De todo modo, eu teria as maiores reservas em relnao a
uma lingua mentalis, que seria a linguagem do pensamento, e que a
legica, de urn lado, e. as linguas naturais, de outro, tentariam expressar.

Heronides Moura: 0 senhor define o sentido de uma palavra como
um leixe de topoi' (paquet de topoi) (Ducrot, 1995). 0 senhor se daria
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por satisfeito corn a seguinte traducto (numa formulagao mais geral)

dessa definicao: o sentido de uma palavra 6 constituido por urn conjunto

vago de crencas e inferencias?

Ducrot: Creio que em outra dpoca eu ficaria satisfeito corn esta
traducao, mas atualmente ela nao me satisfaz. Nesta traduclo que voce
aponta, posso identificar dois pontos. De um lado, a iddia de conjuntos
vagos, conjuntos sem limites precisos, a qual eu aceito de born grado,
pois nao creio que se possa fazer corresponder as palavras conjuntos (no
sentido matematico do termo) precisos, delimitados, determinados.
Portanto, evidentemente concordo corn a iddia de vagueza. 0 ponto que
colocaria em questao, na traduclo que voce apresentou, 6 o use dos
termos crencas e inferencias. Falemos primeiro das crencas. Tenho
muitas ditvidas se os topoi dos quais trato em minhas pesquisas
correspondem efetivamente ao que se poderia chamar de crencas. Uma

crenca pode ser definida como uma re1acao entre dois conceitos,

compreensiveis independentemente, cada um corn um sentido

independente. Ora, os topoi (ao menos na versao mais recente de nossa

teoria) ndo so mais considerados como uma relacao entre duas noes,
mas os topoi constituem, por si mesmos, relac8es complexas. Por
exemplo, um topos segundo o qual 'a riqueza traz felicidade' ngo pcle em

relacao uma iddia de `riqueza' e uma iddia de `felicidade', mas constitui

a nocao de uma `felicidade' obtida a partir da `riqueza' e de uma
`riqueza' suscetfvel de trazer a ` felicidade'. Portanto, cada vez mais me

parece dificil entender os topoi como crencas.

Finalmente, tamb6m nao me parece satisfatorio entender os topoi

como infer8ncias. Compreendo os topoi muito mais como possibilidades
discursivas, como possibilidades de encadeamentos discursivos, e quando

afirmo que uma palavra d urn feixe de topoi Cpaquet de topoi entendo

por isso que ela abre urn leque de encadeamentos possiveis, e nao varias

tiros de inferencias ou deducaes. Desejo o mais possivel evitar estes

termos.

Esta d a razdo pela qual desisti, já faz alguns anos, de definir os

topoi como `garantiaTgarant) de inferencias. Prefiro entender os topoi

como fontes de discurso, e nao como o terceiro termo, como a garantia
que assegura e valida a passagem de uma iddia A outra iddia, de urn
argument° a uma conclusao. Esta d a visa° do estado atual da teoria, pois

no inicio da teoria dos topoi havia a tendencia (uma tendencia
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equivocada) de apresentar o. topos como um principio inferencial, o que
alias corresponde ao sentido que Aristoteles dava ao termo

Heronides Moura: Se nao me equivoco, a iddia o de que o topos
uma relacao complexa entre palavras que nao serve para estabelecer
deduces sobre os fatos do mundo...

Ducrot: Estou totalmente de acordo corn esta formulacao. Quando
afirmo que o topos o complexo, no deve se entender com isso que ele
complexo no nivel nocional, no sentido de que ele seria urn amalgama de
noes pre-existentes. Ele a complexo em funcdo das frases envolvidas.

Heronides Moura: No enunciado 'E um passaro, entdo voa', tem-
se uma inferencia derivada do sentido da palavra `passaro'. Se
considerarmos que temos ai a utilizacao de um topos, a analise se torna
bem proxima da teoria dos prototipos e da teoria dos estereetipos de
Putnam (1975). Como o senhor ve essa aproximacdo tekrica, que
Anscombre (1995) faz em um de seus artigos?

Ducrot: Gostaria de comecar observando que a frase 't urn passaro,
entao voa' nao constitui, na minha opinido, uma verdadeira
argiunentacao, mas corresponde a um certo tipo de raciocinio que se
pode efetuar no discurso cientffico e que nao pertence, num sentido
estrito, a lingua natural, ainda que seja construido corn as palavras da
lingua natural.

A segunda observacdo es que me sinto mais proximo da Teoria dos
Estereotipos que da Teoria dos Prototipos. .Sinto-me sobretudo muito
afastado das primeiras versoes da Teoria dos Protetipos, nas quais se
tenta descobrir quais sdo os objetos particulares que correspondem mais
perfeitamente a uma certa nocAo, por exemplo, que passaro corresponde
da melhor maneira a nock de passaro.

Por outro lado, sinto-me mais proximo da Teoria dos Prototipos na
versao atual, na qual se investiga quais sdo os tracos mais inerentes
nocao de passaro. Mas quando se fala desses tracos inerentes, faz-se
referencia, em altima instancia, aos estereotipos que sdo ligados
intimamente a noc.ao de passaro. E nessa perspectiva, o estereOtipo pode
ser considerado como uma aproximacao daquilo que entendo por topos.
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Mas no desejaria, de modo algum, que a nogilo de passaro (tal
como utilizada na lingua natural) fosse definida apenas por este
estereatipo fundamental que seria o fato de voar. Ha toda uma serie de
discursos ligados a nogAo de passaro. Gostaria de acrescentar que as
metiforas da palavra lxissaro' (por exemplo, `meu coragao d um
passaro') sao tfio proximas do valor profundo do termo `passaro', quanto
os usos literais.

Estou entao de acordo com a nogg° de estere6tipo, mas com a
ressalva de que, no estere6tipo, nAo gostaria de ver reintroduzido 0
sentido verdadeiro'. Quer dizer, se temos o estereatipo segundo o qual

`o ouro a valioso', nao gostaria que essa frase destinada a expressar o

estere6tipo fosse compreendida dando como definigdo de `ouro' aquilo
que se chamaria de seu sentido verdadeiro, vale dizer, uma certa
realidade quimica. Em outras palavras, a noglo de estereatipo nao pode

implicar que os termos sejam compreendidos em funglto de seu sentido
verdadeiro. Os termos (como `ouro' ou `passaro') existem apenas no
interior dos estere6tipos. E por isto que estes estere6tipos nfto deveriam

ser considerados crengas. A sentenca 'o ouro é valioso' seria uma crenga
se o ouro fosse definido independentemente do fato de ele ser
considerado valioso, mas se se coloca o valor do ouro no pr6prio sentido
da palavra `ouro', a iddia de que `o ouro a valioso' nao pode ser
considerada como uma crenga acerca do objeto ouro; seria antes tuna
simples explicitagfto do sentido da expressao `ouro'.

lieronides Moura: Estas consideragetes o afastam do paradoxo que
Putnam propos sobre a tradugdo da palavra lagua' num planeta
imaginario que ele denomina 'Terra Gemea'. A itgua teria nesse planeta
os mesmos estereotipos, mas uma outra composigao quimica. Nesse caso,
ele diz que se deve considerar um outro sentido para `agua', nesse
planeta imaginario (em tudo um duplo da Terra), tendo em vista que

`agua na Terra, e itigua 2', em Terra Gemea, nfto possuem a mesma
composigdo quimica. Mesmo que lagua e 'agua compartilhem os

mesmos tracos estereotipicos (elemento liquido, incolor, inodoro, que se
pode beber etc.), des nao tem a mesma referencia, logo existe algtuna
diferenga de sentido entre des. 0 que o senhor disse parece indicar que o

sentido a definido essencialmente pelos tracos estereotipicos

compartilhados pelos falantes...
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Agora gostaria de passar a tuna outra pergunta que se relaciona
tambem a questa() da traducao. Aceitemos a hipatese de que, em fiances,
no feixe de topoi associados a palavra 'riche', encontremos o seguinte
topos: 'os ricos pagam muito imposto' (o que autorizaria uma
argumentacao do tipo: "os ricos sao infelizes, porque pagam muito
imposto"). No Brasil, ao contrario, os ricos nao pagam muito imposto,
logo a argumentacao acima soaria estranha (no nosso pais, a
argumentacao iria talvez na seguinte direrrao: "os ricos sao
verdadeiramente felizes, pois pagam pouco imposto"). Seguramente
existem ainda outras diferencas entre os sentidos das palavras 'riche' e
'rico'. Poder-se-ia dizer que a traducao se liga ao sentido referencial, e
nao ao sentido argumentativo. Como o senhor ve esse problema?

Ducrot: Comecaria analisando o seu exempla 'Os ricos sao
infelizes porque pagam muito imposto'. 0 topos que intervem aqui (voce
já o indicou) liga as expressoes Infelicidade' e 'pagar impostos', ou
nutna interpretacdo mais geral, ele liga as express8es Infelicidade' e
'pagar', esta ithima palavra interpretada no sentido de `se privar de' e
comportando, portanto, uma certa iddia de Infelicidade'.

Creio que nem no Brasil, nem na Franca, seria normal argumentar
dizendo Tulano es infeliz porque rico' ou `Fulano rico, portanto
infeliz', mas sim `Fulano paga muito imposto, portanto, ele es infeliz'.
Este o primeiro aspecto que gostaria de precisar. Resta-nos a questdo
que voce aponta. No Brasil, os ricos pagam pouco imposto, logo, es
normal argumentar 'Ele a rico, portanto, paga pouco imposto'. De tuna
maneira oposta, na Franca argumentariamos 'Ele o rico, portanto, paga
muito imposto'. Apesar dessa diferenca, gostaria de acreditar que existe
algo de fundamentalmente equivalente no sentido da palavra 'rico' no
Brasil e no sentido da palavra 'riche', na Franca, ainda que a riqueza
nao seja associada a impostos no Brasil, da maneira como ela o es na
Franca.

Haveria ao menos dual maneiras de encarar esta dificuldade. A
primeira consistiria em distinguir, na constituicao das palavras, entre os
topoi intrinsecos e os topoi extrinsecos. Ou seja, os topoi ligados a
propria significacao das palavras e os topoi ligados a certos
conhecimentos. Assim, o fato de que a riqueza traz felicidade, de que ela
es algo desejavel, es um topos intrinseco, que pertence ao proprio sentido
da palavra 'rico', ao passo que o fato de que a riqueza acarreta o
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pagamento de impostos a um topos extrinseco, devido a certas
contingencias histericas. A lingua seria estruturada basicamente pelos
topoi intrinsecos, e no pelos topoi extrinsecos. Esta seria uma primeira
possibilidade de resposta.

0 problema desta resposta 6 que, de fato, a muito dificil fazer a
separacao entre os topoi intrinsecos e os topoi extrinsecos no sentido de
uma palavra. Esta distincao a mais te6rica que pratica.

Mas existe uma outra forma de responder a sua questdo. Ela pode
parecer, a primeira vista, paradoxal e apresentada apenas para escapar de

tuna situacdo dificil, mas acredito que a essa segunda linha de raciocinio
que seria interessante desenvolver. Nessa segunda solucao, ao dizer 'Os
ricos pagam muito imposto' ou entao 'Os ricos pagam pouco imposto',
os locutores se referem ao que imaginam ser o ponto de vista do
legislador, o ponto de vista institucional, seja no Brasil, no primeiro
caso, seja na Franca, no segundo. Se pensarmos em termos de polifonia,
dirlamos que a palavra 'rico', nas frases 'os ricos pagam pouco imposto'
ou 'os ricos pagam muito imposto', deveria, por assim dizer, ser
colocada entre aspas, visto que o que se apresenta ai e a perspectiva do
legislador. Se admitimos este tipo de solucdo, chegaremos a conclustio de
que, para os legisladores europeus que obrigam os ricos a pagar muito
imposto, a palavra 'rico' nao tern o mesmo sentido que ela possui para os
legisladores brasileiros, que nao obrigam os ricos a pagar muito imposto.
Poder-se-ia dizer que, no caso europeu, a riqueza a percebida como a
apropriack de bens coletivos por certos individuos, ou como uma
exploracao de bens coletivos e que deve, como tal, ser compensada pelo
pagamento de impostos.

No caso brasileiro, a riqueza' 6 percebida como uma especie de
participacao na atividade economica do pais, e 6 por into que os ricos
devem ser liberados, numa certa medida, do pagamento de pesados
impostos, visto que se considera a riqueza como diretamente iigada
prosperidade geral da sociedade. A riqueza, para os legisladores que
obrigam os ricos a pagar grandes impostos, 6 vista como um tipo de
usurpacao de bens coletivos, usurpacdo que, ainda que seja justificavel,
deve ser compensada por outra coisa, no caso, os impostos. No Brasil, a
riqueza a vista como participacdo na prosperidade coletiva. Alias, na
Franca, ha cerca de 150 anos, o Ministro das Financas, num discurso
famoso, lancou o slogan "Enriquecei-vos!". A riqueza, nessa epoca, era

190



182 D.E.L.T.A., Vol. 14, N.° 1

vista (como no Brasil de hoje) como participacao no bem-estar da
comunidade. Entendo, em suma, que a moderacao dos impostos para os
ricos esta conectada corn essa percepgao da riqueza, ao passo que a
sobrecarga fiscal para os ricos pressuptie uma outra percepcao da
riqueza, entendida como, conforme ja disse, uma apropriagao pessoal
daquilo que pertence a comunidade. Isto me levaria a dizer que a palavra
'rico' muda de sentido segundo a perspectiva de uma sociedade que
sobretaxa a riqueza ou segundo a perspectiva de uma sociedade que deixa
a riqueza proliferar mais livremente. Todavia, podemos traduzir o
adjetivo fiances 'riche' pelo adjetivo portugues 'rico'. Mas nao é claro
que essa traducao de conta, efetivamente, do sentido dessas palavras. Nao
é por que traduzimos x por y, que y expressa efetivamente o sentido de x.

Heronides Moura: Mudamos os estereotipos associados as
palavras, quando traduzimos...

Duc rot: E ao mudar os estere6tipos, mudamos o proprio sentido das
palavras.

3. Conclusao

A partir desse debate, podemos ver que a formulacao de uma teoria
do sentido lexical no ambito da teoria dos topoi suscita uma serie de
questOes instigantes. Entre elas, podemos arrolar : a) a relacao entre a
Teoria dos Topoi e outras teorias do sentido nao-logicistas, como a
Teoria dos Prototipos; b) os efeitos para a teoria da traducao da definicao
do sentido lexical como um leixe de topoi'; c) a relacao entre os
conceitos de implicacao I6gica e de encadeamento discursivo. Sao
questoes para as quais este debate tracou perspectivasinteressantes, mas
que merecem urn aprofundamento maior.

(Recebido em 17/03/97. Aprovado em 12/05/97)
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Se preparar tuna edigffo tetnatica nao a tarefa simples, imagine-se a
preparacao de tuna edicAo dedicada a uma ilustre lingUista, professora e

pesquisadora, que conta corn um sem-mimero de seguidores e

admiradores entre alunos, ex-alunos e colaboradores, todos desejosos de
homenaged-la atraves de urn trabalho para cuja elaboracZo ela, sem

duvida, contribuiu, direta ou indiretamente. Essa foi a missao que Jurgen
Heye assumiu ao organizar Flores Verbais, cujo subtitulo revela a
homegeada - uma homenagem lingillstica e literaria a Eneida do Rego
Monteiro Bomfim, no seu 70' aniverskrio - e consiste ntuna coletanea de
trabalhos que cobrem areas diversas de estudos linguisticos e literarios

que se desenvolvem particularmente, mas nao somente, na area do Rio

de Janeiro.

0 volume conta com tuna apresentacao feita pelo organizador,
seguida de um perfil biografico elaborado por Cristina Bomfim e 30
artigos - 23 sobre lingua portuguesa e linguistica e 7 sobre literatura
portuguesa. Embora os textos nao se encontrem reunidos por area de
conhecimento ou tema tratado - o que seria de fato complicado, dada a
variedade de topicos abordados - o leitor podera ver revisitados, em

alguns deles, antigos temas sempre discutidos na descricAo do portugues,

como a questa° do complemento nominal (Meyer), o estatuto das

palavras denotativas (Gonsalves Pereira), alem de uma hipotese sobre
conectivos subordinativos (Sena). Ainda nesse terreno, perseguindo a
trilha do trabalho da homenageada sobre adverbios, Dias reve as
locucoes prepositivas, no ambito da semantica conceitual, Lobato discute

adverbios e sintagmas adverbiais, preposicoes e sintagmas
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preposicionais, dentro do quadro teerico da gramatica gerativa, enquanto
Leitao focaliza, sob uma perspectiva funcional-cognitiva, o processo de
mudanca em direcao a uma especializacao de formas, empreendido pelas
preposicoes, conjuncoes e adverbios que codificam as nocoes de tempo
em portugues, e lanca as bases de um projeto de pesquisa.

Os que se interessam particularmente pelo lexico e semantica,
encontrardo varios artigos: os resultados do levantamento, realizado por
Marques, do lexico de alta freqiiencia na fala carioca, coin base no
corpus do Projeto NURC, seguido de uma comparacao com a fala
portuguesa, a partir das unidades listadas nos Inqueritos de Frequencia
do Portugues Fundamental; um estudo de Melo sobre a formagao de
palavras em -eiro a luz da hipotese lvdcalista; a proposta de Basilio
para uma descricao semantica do fenemeno da flutuacao
substantivo/adjetivo em portugues; e, num ambito discursivo, um artigo
de Santos sobre os emprestimos estrangeiros em textos sobre cinema,
mostrando a dinamica dos acontecimentos como motivadores de sua
busca e abandono. Ha ainda urn passeio etimologico pelas diversas
denominates para "carnaval", oferecido por Bechara, que traz a tona
aspectos culturais reveladores de um constante misto de penitencia e
prazer, pecado e absolvicZo, inferno e ceu, atraves dos tempos.

0 artigo de Cabral Bastos se coloca na interface discurso-gramatica,
analisando as funcoes expressiva e modalizadora exercidas pelo adjetivo
predicativo no discurso. E na linha discursiva propriamente dita, o livro
apresenta o trabalho de Braga sobre a relacao entre a escolha das
variantes "clivadas" usuais no discurso oral carioca e o status
informacional do referente. 0 use de marcadores em conumicacoes
apresentadas num congresso de lingtiistica e seu papel de diminuir a
distancia imposta pela simples leitura, de Dias Pereira, fica no limiar
entre o discurso oral e o escrito, enquanto o texto escrito é abordado por
Paredes Silva, num trabalho sobre a organizacao topica em cartas
pessoais, realizado sob uma perspectiva funcionalista. Oliveira focaliza
atos de fala diretivos em cartas empresariais de pedidos e a forma pela
qual se neutraliza seu possivel teor de imposicao.

Outras areas de estudo sao ainda visitadas. Mollica representa a
linha de pesquisa sociolingtistica corn os resultados de urn trabalho que
ratifica o efeito de fatores estruturais e sociais na percepcio e avaliacao
de variaveis já estudadas. Marcondes oferece um panorama do percurso
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dos estudos relativos a linguagem e Elia traca a trajetoria da ortografia
portuguesa, com o objetivo de discutir a questao do Acordo Ortografico
da Lingua Portuguesa, buscando as razaes das insatisfactoes Id e ca e
argumentando a favor de sua implementacAo. Pacheco tambem discute a
questa° ortografica, mas com objetivos peclagegicos, alertando para a
importancia de tratar a aprendizagem da ortografia numa base
conceitual/cognitiva. A mesma preocupacao com o ensino esta presente
no artigo de Travaglia, que apresenta tuna proposta de ensino integrado
da leitura, redacdo e gramatica, corn o objetivo de desenvolver a
competencia comunicativa do aluno.

A questa° da legitimidade da norma e os carninhos encontrados por
nossos primeiros gramaticos na sua adocao é o tema do artigo de
Quental. A hipOtese de haver uma proposta de uma base universal para
todas as linguas num manual sobre a lingua de Angola, escrito por um
Jesuita na Bahia e publicado em Lisboa em 1697, 6 levantada por Rosa.

Finalmente, o livro traz uma sego de trabalhos voltados para a
literatura. Caputo Gomes trata dos nuns e tendencias da poesia africana
de lingua portuguesa e Sc liar-Cabral relata os fundamentos da traducao
literaria do cancioneiro sefardita, que vem realizando para o portugues.
Dois trabalhos tratam da obra de Gil Vicente: o de Pereirade Souza, que
investiga os misterios de Maria e Mofina na peca Os Misterios da
Virgem, mais conhecida como Auto da Mofina Mendes; e o de Maia, que
analisa personagens femininas nos autos vicentinos, entre as quail
encontramos a mesma Mofina Mendes e Ines Pereira. As cartas de
Mariana Alcoforado, desvendando tuna emocionante historia de amor
proibido, sao analisadas por Demetrio dos Santos. 0 Ultimo visitado,
fonte inesgotavel de inspiracao, a Fernando Pessoa. Numa visita
inusitada, Rector busca no Pessoa prosador a feicao e a identidade
portuguesas. Numa visita habitual, mas sempre bem-vinda porque cheia
de novas refiexoes, Berardinelli retorna a sua tese de livre docencia -
Poesia e Poetica de Fernando Pessoa - e apresenta argiunentos para sua
afirmacdo de entao sobre o que constitui o cerne do poeta: "sua febre de

Alem" .

Como se ye, trata-se de obra um tanto ecletica, e nso poderia ser de
outra forma, se se tern em mente o seu propOsito. Longe de constituir
uma restricao, tal ecletismo 6, antes de tudo, revelador do amplo
desenvolvimento da pesquisa linguistics e literaria entre nos, o que deve
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ter deixado feliz e orgulhosa a homenageada. Ao leitor, iniciante ou nao,
cabe colher nesse jardim a flor que mais the interessar no momento ou,
talvez, aproveitar a oportunidade para experimentar novos perfumes.

(Recebido em 20/12/96. Aprovado em 09/06/97)
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A publicacao de Couto, professor de Fonologia e Linguas Crioulas,

em curso de pes-graduacao da UNB, a uma boa contribuicao pars os
estudiosos de Lingiiistica, principalmente porque pouca atencao tern sido

dada a Crioulistica no Brasil.

E forcoso dizer, como bem realca o autor, que no "no caso dos

estudos crioulisticos, a bem verdade que ja dispomos do livrinho' de F.
Tara llo e T. Al kmin (1987) Falares crioulos - linguas em contato. Eles
tem o grande merits° de pioneirismo." (p.9). Por outro lado, ressaltamos,
de igual modo que, em suas aulas de sociolingthstica, no inicio da decada

de 80, na PUC-SP e na UNICAMP, Tara llo (desaparecido muito cedo) ja

se dedicava a discussoes sobre pidgins e crioulos.

0 livro de Couto 6 dividido em seis partes: I - Conceitos iniciais; II

- Breve hist6rico da crioulistica; III - Hipateses sobre a genese dos
pidgins e crioulos; IV - A crioulistica moderna; V - Inventario de
crioulos, pidgins e assemelhados; e VI - Textos; subdivididas em
ca itulos, em itens.

Na primeira parte, apOs a apresentaclo de um desfile de estudiosos

a respeito do assunto, o autor nos mostra o quAo problematic° é
conceituar pidgin e crioulo. Assim a que discorre sobre a origem da
palavra, do seu significado, dos estadios de desenvolvimento, da

Essa palavra No cabe no livro em qualquer que seja sua acepcio.
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transformacao de pidgin em crioulo e da situacao lingiiistica nas regioes
crioulofonas.

A caracterizacao do pidgin feita por Couto, que nos pareceu mais
produtiva e definida, tern por sustentacao os estudos de Bolide (1977),
que apresenta dois criterios: (i) lingiiistico, tambem chamado estrutural,
possui poucos fonemas, preferencia pelo tipo de silaba CV, ausencia de
flexao e derivacao, finicao sintatica indicada pela ordenacao e lexico
reduzido; e (ii) sociolinguistico, caracterizado por situacao de
multilingiiismo, superioridade econemica e politica de um povo, meio
desfavoravel a intercompreensao, ausencia de gramatica aceita pela
comunidade e falta de fidelidade ao pidgin, pelo usuario.

0 conceito de crioulo bastante complexo - corresponde, segundo 0
autor, para a maioria dos estudiosos, a urn pidgin "que se transformou
em lingua nativa para uma comunidade de falantes" (p.32). Tambem
para a definicao de crioulo, consideram-se os fatores: (i) lingiiistico,
"flamer° de fonemas menor do que os das linguas que entraram em sua
formacao, pela preferencia pela estrutura silabica CV, em geral em
vocabulos dissilabos, ausencia quase total de morfologia derivacional ou
flexional, as fimcOes sintaticas sdo indicadas preferencialmente pela
ordem, em geml SVO e lexico menos numeroso do que o das linguas de
superstrato e substrato."; e (ii) socio-historico, semelhante ao do pidgin.
(p.34).

No que respeita as regides crioulofonas, Couto faz uma exposicao
exaustiva sobre a situacao lingiiistica, que vai desde as questoes politicas
concernentes a escolha da lingua oficial ate os problemas da ideologia do
colonizador, corn explicacoes sobre linguas pidginizadas e/ou
crioulizadas como tok pisin, Hiri motu, Unserdeutsh, papiamentu,
crioulo guineense, cabo-verdiano etc. Em diferentes regioes, Papua-Nova
Guine, Guine-Bissau, Guiana Francesa, por exemplo, pode haver mais de
urn crioulo, linguas nativas, lingua de superstrato e de uma segunda
lingua estrangeira. Apoiando-se em Chaudenson (1989), Couto informa
que os crioulos se originaram no contexto de colonizacao da America,
Asia e Africa.

Na segunda sec.:10 do livro, o autor traca a cronologia dos estudos
crioulos, valendo-se de Holm (1988), ao dizer que "0 registro mais
antigo de urn pidgin é inn curto texto de um arabe reestruturado que
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provavelmente era usado nas rotas comerciais na Mauritania durante o
seculo XI." (p.120).

Pe la exposicao de Couto, observa-se, de certo modo, que, por muito
tempo, dinamarqueses, holandeses, alemaes, ingleses e franceses se
dedicaram ao estudo da crioulistica. Em lingua portuguesa, as pesquisas
comecaram, praticamente, no final do seculo XIX. Nessa epoca, surgem
os estudos do fil6logo portugues Francisco Adolfo Coelho (1880),
referencia obrigatoria nas investig,aceles sobre pidgins/crioulos. Diz
Couto que Coelho associou "o surgimento dos crioulos a questa°
aprendizagem da segunda lingua (...) e que ele antecipou em quase cem
anos a moderna hipotese do bioprograma linguistic°, de Derek
Bickerton."(p. 126) 0 autor faz, ainda, referencia a varios nomes e
trabaihos voltados pars crioulistica em diferentes regioes. Alias, essa
uma secao constituida por citacoes e referencias, num verdadeiro desafio
a memoria de qualquer vivente. E mais, diz ele que "alguma informacao
é melhor que nenhtuna" (p. 138).

Na terceira parte, o autor trata da formacao e transformacao dos
pidgins e crioulos, apresentando varias hipateses, coin breves
comentarios sobre elas, embasando-se em alguns estudiosos, nao
deixando, porem, de fazer rapidas explicacoes corn base nas iddias de
Bickerton (1984), Holm (1986), Decamp (1971), alem de tunas tintas
sobre Chomsky (1981), sem questionamentos e reflexoes.

Pe lo que nos diz Couto, dada a importancia que se deve dar
crioulistica pars a compreensfto da linguagem humana, todas as
hipateses, teorias, metaforas, tern la suas procedencias pars justificar o
aparecimento do pidgin/crioulo, havendo entre elas ate algumas
apro)dmacoes. A seu ver, por falta de base empirica, duas devem ser
descartadas: a monogenetica e a linguagem de reconhecimento.

A obra em questao, em sua quarta parte, volta-se pars as areas
lingilisticas que se preocupam, de certa maneira, com os estudos crioulos.
Maiores consideracoes, segundo Couto, ficarao restritas a
sociolingiiistica, a aquisicao da linguagem e a lingilistica histerica.

No que concerne a sociolinguistica, apesar de uma ou outra
restricgo descabida de Bickerton (1973), sem tentar aqui realcar os
classicos problemas da academia como cifune, prepotencia, vaidade,
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desequilibrio emotional, nem muito menos querendo ligar sabedoria com
humildade, e, igualmente, levar em conta algum comentario esteril de
Couto, que perpassa pelo livro, por desconhecimento, talvez, dos
objetivos da metodologia da sociolingaistica, Rickford (1988) "alinha
tres areas em que houve contribuicao minua entre crioulistica e
sociolingiiistica (...) a historia social (...) modelos de analise
sociolingtlistica foram forjados no seio da crioulistica (...) e a questa° dos
atos de identidade." (p.208).

A aquisicao da linguagem, por outro lado, conforme Couto, tem-se
constituido numa disciplina, cujo objeto de perscrutacao aproxima-se da
crioulistica. 0 autor verificou que crioulistas (Bickerton, 1981) e
(Chaudenson, 1978) e psicolingtiistas (Tabouret-Keller, 1979 e Slobin,
1977) tem observado que ha semelhancas entre pidginizacao/crioulizacao
e aquisicao de lingua corn base na gramatica e no lexico. Afirma o autor
que "... nao so as criancas filhas de falantes de pidgins mas tambem as
filhas de falantes de linguas europeias iniciam a formacao de sua
gramatica da mesmo jeito cometendo o mesmo tipo de "erros"
selecionando o mesmo tipo de tracos em determinada fase.". (p. 217).

Fica por coma da lingtlistica hist6rica a informacao de que, pars
muitos pesquisadores, as linguas pidgins e crioulas sao originarias de
linguas europeias. "A crioulista alema Annegret Bolide afirma
explicitamente que a partidaria do que chama "Evolutions theorie", ou
seja, de que os crioulos sao continuadores diretos das linguas dominantes
europeias." (p.221).

Por fim, nas dugs animas panes, Couto apresenta algumas rapidas
informagoes sobre pidgins, crioulos e assemelhados e uma amostra de
textos de varios crioulos do mundo, seguindo, de certa forma, uma
orientacao que perpassa em toda obra que e a de apenas, como o proprio
autor diz, dar noticias.

Como a de boa geometria, em qualquer trabalho de cunho
academico, haver entre os intentos e a possivel conclusao pessoal (?) urn
forte amarrio, Couto cumpriu o seu objetivo que foi o de "ajudar um
pouco nossa carencia generalizada de material de consulta (sobre
crioulistica)." Nao ha, par conseguinte, no livro, nenhuma tomada de
posicao em relacao a propostas divergentes, discuss8es sobre hipOteses,
enfim sdo raras algtunas argumentaeoes e, rarissimas, as justificativas.
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De qualquer modo, tern o estudioso de lingiiistica um manual coin
muitas informacoes sobre o estudo da crioulistica.

(Recebido em 03/02/97. Aprovado em 17/06/97)

Referencias Bibliograficas

BICKERTON, D. (1973) The structure of polytectal grammars. In: R.

SHUY (org.) Report of Twenty - Third AnnualRound - Table Meeting

on Linguistics and Language Studies. Washington: Georgetown

University Press, P. 17-42.
(1981) Roots of language. Ann Arbor: Karona.
(1984) The language bioprogram hypothesis. The

Brain and Behavioral Sciences 7, 2, p. 173-221.
BOLLEE, A. (1977) Pidgins and kreolish Sprachen. Studium Linguistik

3, p. 48-76.
CHAUDENSON, R. (1978) Creole et langage enfantin: phylogenese et

ontogenese. Longue Francaise 37, p. 76-90.
(1989) Creolisation linguistique et creolisation

culturelle. Etudes Creoles XII, 1, p. 53-73.
CHOMSKY, N. (1981) Principles and parameters in sytactic theory. In:

N. Hornstein & D. Lighfoot (ergs.) Explanation linguistics.
Londres: Longman, p. 32-75.

COELHO, F. A. (1880) Os dialetos romanticos ou neolatinos na Africa,
Asia e America. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. 2a

serie, 3, p. 129-96. Reimpresso em Morais Barbosa (1967: p. 109-

52).
DECAMP, D. (1971) Introduction: The study of pidgin and creole

languages. In: D. HYMES (org.) Pidginization and creolization of
languages. Cambridge: Cambridge Universty Press, p. 13-39.

HOLM, J. (1986) Dialect diffusion. In: P. MUYSKEN & N. SMrrH

(orgs.) (1986) Substract versus Universals in Creole Genesis.
Amsterda: John Benjamins, p. 259-78.

(1988) Pidgins and Creoles. Cambridge: Cambridge

University Press, vol. I.
RICKFORD, J. R. (1988) Connections between sociolinguistics and

pidgin-creole studies. International Journal of the Sociology of
Language, 71: 151-57.

20



194 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 1

SLOBIN, Dan I. (1977) Language change in childhood and in history.
In: J.T. MACNAMARA (org.) Language learning and thought. New
York: Academic Press, :185-214.

TABOLTRET-KELLER, A. (1979) Origine et simplicite: des langues creoles
and langage des enfants. Enfance 34, p. 269-92.

TARALLO, F. & ALKMIN, T. (1987) Falares crioulos. Linguas em
contato. Sao Paulo: Editora Atica.

203



D.E.L.T.k, Vol. 14, N° 1, 1998 (195-196)

NOTAS SOBRE LIVROSIBOOKNOTES

PALMER, G. B. (1996) Toward a Theory of Cultural Linguistics. Austin:
University of Texas Press. Paginas xii + 348. Precos - Hardcover:

US$45.00 ISBN: 0-292-76568-1. Paperback: US$21.95 ISBN:0-292-

76569-X.

Gracas a nossa condicao de usuarios de If nguas, somos saes, ndo

apenas comunicativos, mas tambem cognitivos e culturais, ou, mais
especificamente, somos categorizadores, construtores, esquematizadores,

imaginadores, processadores, representadores de conceitos, iddias,

emocaes, experiencias, (con)vivencias, fantasias, imagens, percepcoes.

Este livro, de um especialista americano em Antropologia, com

formacfto basica em Ecologia Cultural, constitui um marco na historia
dos estudos das relacoes entre Linguagem e Cultura. Assim, na historia
das ideias nessa area, a partir do seculo XVI, surgiram: Antropologia,

Lingtiistica, Antropologia Cultural, Antropologia
Lingtifstica Antropologica e, agora, Lingtifstica Cultural. Embora
lingitistas e antropologos venham estudando ininneros fatores culturais

que interagem com aspectos ou processos da linguagem (para uma
excelente exemplificac5o, cf. David Crystal, The Cambridge
Encyclopedia of Language, second edition, 1997), somente a partir dessa

introducdo a uma teoria de lingtiistica cultural, esta ocorrendo uma
integacdo de modelos oriundos da lingufstica antropologica e da
lingiiistica cognitiva.

A obra esta dividida em 2 panes: (I) Goals and Concepts (5
capitulos) e (2) Interpretations and Applications (6 capftulos). Seguem-

se notas sobre cada capitulo, bibliografia (26 pp), urn fndice (13pp), 10

quadros e 56 figuras.

Em sua Introducao, Palmer conceitua linguagem como o jogo de

simbolos verbais embasados em imagens variadas, como o saborear uma

manga e o caminhar sob uma forte chuva tropical (p.10). ApOs
apresentar urn resumo de 3 tradiOes em Antropologia Lingiiistica - a
Boasiana, a Etnosemantica e a Etnografia da Fala/Comunicagio - o autor

relata o surgimento da Lingtifstica Cognitiva para, em seguida, formular

sua sintese de Lingtifstica Cultural. No quinto capftulo ( o mais
extenso:67pp), sao discutidos conceitos-chave subjacentes ao modelo de
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Palmer: imagem, esquema-imagem, simbolo lingiiistico, cenario, script,
metafora, postulado cultural.

Na segunda parte, o especialista da Universidade de Nevada
relaciona linguas a cosmovisoes, mostra como o disturso pode estar
representado em cenarios definidos culturalmente, exemplifica sistemas
metaforizadores, atraves da lingua indigena Couer d'Alene (automoveis
sob a perspectiva da cultura Apache), demonstra aspectos da abordagem
cognitiva a gramatica - segundo Palmer, um enfoque libertador, pars os
que se deliciam corn o estudo das qualidades analogicas, sinteticas e
heterogeneas de fenomenos naturais (p.24.8). 0 penfiltimo capitulo, sobre
Fonologia Cultural, relaciona esse enfoque ao da Fonologia
Autosegmental. No capitulo final, estrategicamente intitulado Where we
are. o lingiiista cultural formula 8 principios e apresenta algumas
implicacoes, desse novo ramo da Lingtiistica, pars as pesquisas
etnograficas. Vale destacar a crenca de Palmer de que os seres humanos,
em toda parte, tern construido linguas e culturas ricas e singulares, que
sao tao notaveis por sua enorme diversidade, quanto por compartilharem
universals culturais (p.293). Pam o autor, a Lingitistica Cultural pode
oferecer subsidios, tanto a aprendizagem de linguas como a pesquisa
sobre as mesmas.

De quem tell Palmer recebido influencia mais significativa ? Corn
base no total de referencias citadas, destacariamos: Del Hymes (11),
George Lakoff (7), e Ronald Langacker. Cecil Brown e Zoltan Kgvecses
(6 referencias cada).

Ao concluir seu bem redigido, bem exemplificado e instigante livro,
Palmer sustenta que a imenso o potential aplicativo dessa nova area da
Lingiiistica. A perspectiva tracada pelo autor pode
muito bem contribuir pars o que este resenhador prefere chamar de paz
comunicativa. Palmer caracteriza como a busca de uma compreensao
intercultural e tuna tolerancia mais profundas.

Por/By Francisco Gomes de Matos
(Universidade Federal de Pernambuco)
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Gymnasiumstral3e 50, A-1190 Wien (Austria); Fax: +43-131352-280;
http://www. univie.ac.at/transvienna/est).
OurRunRo/1998, 21-26 Iberamia-98: Vi Ibero American Conference on
Artificial Intelligence, Lisbon, Portugal. (Contato: Prof' Gabriel
Lopes(p), Departamento de Informatica, Faculdade de ciencias e
Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa Quinta da Torre. 2885 Monte
de Caparica, Portugal. Tel.: +351 1 294 8536; fax.: +351 1 294 8541 e-
mail: gpl@di. fct. unl.pt
NovEmBRo/1998 03-04 III Encontro para o Processamento
Computacional da Lingua Portuguesa Escrita e Falada, PUC-RS, Porto
Alegre, Brasil. (Contato: Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande
do Sul, Vera Lucia S. de Lima, Instituto de Informatica, Av.: Ipiranga,
6681 - Predio 16, Saala 160, CEP.: 90619-900, Porto Alegre, RS, Brasil;
e-mail: vera @andros.inf.purs.br)
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Sydney Australia. (Contact: TourHosts, GPO Box 128, Sydney, NSW
2001, Australia; fax: 61-2-9262-3135; tourhosts@tourhosts.com.au;
http: / /cslab.anu.edu.au/icslp98)
Acosio /1999 2-6 XII Congresso Mundial da Associacao International.
de Lingitistica Aplicada AMA 99, Toquio, Japao; Tema: The roles of
language in the 21st century (Contato: AMA 99 Simul International,
Inc.; Kowa Bldg. No. 9, 1-8-10 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107, Japan).
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Letras (Colecao Leituras no Brasil).

BARGIELA-CHIAPPINI, F. & S. HARRIS (eds.) (1997) The language of
Business An international perspective. Edinburg: Edinburg
University Press.

BRAIT, B. (1997) Bakhtin, Dialogismo e Construed° do Sentido.
Campinas: Editora da UNICAMP.

Dam, A.R.F. (1997) 0 Discurso da violencia. As marcas da oralidade
no jornalismo popular. Sao Paulo: EDUC/Cortez.

FLECHER, P. & B. MACWHINNEY (1997) Compendio da Linguagem da
Crianea. Porto Alegre: Artes Medicas.

LANDOWSKI, E. & J.L. FIORIN (1997) 0 gosto da gente, o gosto das
coisas. Sao Paulo: EDUC.

MCKAY, S. L. & N.H HORNBERGER (eds.) (1996) Sociolinguistics and
Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

NUNES, E. (1997) A Gramatica Politica no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar
OLIVEIRA e PAIVA, V.L.M. (org.) (1996) Ensino de Lingua Inglesa:

Reflexdes e Experiencias. Campinas: Pontes; Minas Gerais:
Departamento de Letras Anglo-Germanicas - UFMG.

ORLANDI, E.P.; M. LAJOLO et. al. Sociedade e Linguagem. Campinas:
Editora da UNICAMP.
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Os trabalhos subrattidos a D.E.LTA devem ser enviados:
an tree vias itnpressas, com paginas nurneradas, duas delas son naihuma informs* que

identifique a autoria. Em folha a parte, devan vir um titulo an patugues e um an angles, alem do
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filing° por cadenso;
an disquete, digitados an programa Word-for-Windows recede, son formataclo Wen de

paragrafo; deve ser colada, no disquete, uma etiqueta catendo o nome data autor/a, o tftulo do trabalho

e o programa utilizado. 0 disquete Tao sera devolvido a/o autor/a, que deve master seu anquivo pant as

evaituais modificncees sugeridas pelos pareceristas.
Notas: devem ser digitados an pe de pagina, numeradas a pat& de 1. Se houver nota no dub, seta
recebe asterisco ea° muneraccio. As nctas nao devem ser utilizadas pare referaicia bibliografica. Eatas

devem ser feitas no corpo do trabalho, attre parenteses, usando o sobrenane do autor, data de
publicactio e pagina, no caso de citacao, precedido de cf no caso de parafrase (ex atansky
0995:152) ou (Chomsky,1995:152) e (cf. Chomsky,1995:152) ou (cf. ChansIcy :1995:152).

Enhse: usar italic°, ndo sublinhar.
Tabelas, palaces, desadtos, quadros e grvores devan ser encaminhados, tarnban separadarnente,

an versa° impress, pronta pars say fctografada, an laserfmk jet ou tinta nanquint Devon ser
numerados etertftulo. Apenas as iniciais do tftulo devan estar an maiusculas.

Abstract/Resunto: datilografados an italic°, preoedidos da palavra ABS7RACT ou RESUMO, en duas

vases de cerca de 100 palavras, ulna an ingles e urna an portaigues. Reocxnenda-se que sejam

revistos por falantes nativos dos respectivos idiomas. Os AB.S7R4C7S eRES-UMOS devem ser seguidos de

quatro palavMs-diavelcey words, naquela lingua, precedidos detamoKey words ouPalavras-Chave.
Referencias bibliograficas: datilografar a express5o Refereneias Bibliograficas. Os autores devan

estar an out= alfabetica, son numeragio das entradas e son espaco entre as referencia& 0 principal

sobrenome de coda autor, digitado an maiusculas, seguido de vligula e das danais iniciais (do nome e

sobrenomes). As iniciais de outros autores precedem o sobrenome. Titulo de livro ou revista deve vir

an italic° e o flamer° de revista an negtito. Na segunda entrada de um mesmo autor, sat nome 6

substitufdo por um taco de 5 toques. Data idatificadora da obra, entre pareuteses, apes o nome do

autor (outras datas relevantes, no final da entrada). Mais de ulnaobra no tnesmo ano, distinguidas pelas

tetras a, b, dc apes a data Ex
SERRANI-INFANTE, S. (1997) Formacees Discursivas e Processos Identificaterios na Aquisiclo de

Lfnguas. DELTA.,13.1: 63-81.
KREss, G. (1997) Before Writing : Rethinking the Paths to Literacy. London: Routledge

Anexos: caso adstarn, Bevan ser colocados depois das referexiasbibliograficas, precedidos da palavra

Anexo. Para anexos que constituam teactos originais ja publioulos, enviar an fonnato final pant ser

fotografado e incluir referencia bibliografica ampleta, ban canto pernissao de editores pars

reproduce°.
A DELT.A. &ten o "copvrigledos trabalhos a eta submetidos, =do nos cases an que obi
impress° o oontrlio. Os trabalhos submetidos a D.E.LT.A nclo devem, sob hipttese algurna, sa-

retirados depois de iniciado °process° de avaliaillo.
Tamanho: ART100: ate 10.000 palavras; se fiver graficos elan anexos, o conjunto nlo deve

ultrapassar 27 paginas. RETROSPECT1VA, DEBATE: ate 12.000 palavras. QUF_STOES E

PROBLEMAS: ate 6.000 palavras. RESENHA ate 3.600 palavras.
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INSTRUCTIONS FOR PRESENTATION OF THE CONTRIBUTIONS

Papers submitted to D.E.L.T.A. should be sent: in floppy disk, typed in WORD for Windows
with no format other than paragraphs, and three paper copies. The label on the floppy disk must
specify the author's name, tittle of the paper, author's affiliation and version of word- processing
programme used To guarantee anonymity when sent to referees, in two of the printed copies,
the name, affiliation and other references that may identify the author must be omitted. The
floppy disk will not be returned to the author. Therefore, please keep back-up copy for the
modifications that may be suggested by referees.
Foot-notes: located at the bottom of the page, numbered from 1. Should there be a foot note in
the tittle it is to be introduced by an asterisc (*) and must not be numbered. Foot notes should
not be used for bibliographical references. References should be made within the text, in
brackets, using the surname of the author, date of publication followed by a colon and the page
number; when it is not a quotation put cf before the name of the author (ex: Chomslcy
(1965:152) or (Chomslcy,1965:152) and (cf. Chomsky,1965:152) or (c f. Chomsky :1965:152)).
Tables, charts, figures, trees must also be sent sepparately in camera ready format - laser/ink
jet or indian ink. The title of tables, charts, figures, are numbered and capital letters are used for
initials.

Abstract/Resurno: In Italics, introduced by the word ABSTRACT or RESUMO in two versions,
one in Portuguese and one in English of around 100 words each. It is advisable to have them
read by native speakers. They are eadi to be followed by 4 key words/ 4 palavras-chave,
preceded respectively by the word Key Words / Palavras-Chave.
References: type the word References 3 lines before thefirst entry. The entries, in alphabetical
order and single spaced. Use upper case for surnames. Initials of the first author follow the
surname; initials of other authors in an entry precede the surname. Titles of books or journals
are in italics and the number of journals in bold. In the second entry of a given author his/her
name is replaced by a 5 space dash. The date comes in brackets after the author's name-, other
relevant date come at the end of the entry; more than one work in the same year are
distinguished by the letters a, b, etc, within the brackets. E.g.:
SERRANI-INFANTE, Silvana (1997) FonnatAes Discursivase Processos Identificatorios na Aquisiclo de
Linguas. DELTA,13.1: 63-81.
KREss, G. (1997) Before Writing : Rethinking the Paths to Literacy. London: Routledge
Appendices: should there be any, after the references, preceded by the Word Appendix, in
upper case. If long stretdies of text from published works are to be annexed, please provide
camera ready copy as well as complete bibliographical reference and permission from the
publishers for reproduction.
D.E.L.T.A. keeps the copyright of the papers submitted unless it officially withdraws this right
on request. Papers submitted are not to be witdrawn after the process of refereeing starts.
Size: ARTICLE: maximum length: 10.000 words; OVERVIEW, DEBATE: maximum length:
12.000 words; SQUIBS: maximum length: 6.000 words; REVIEW: maximum length: 3.600
words.
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Chamada

Ntimero especial ano 2000

A revista DELTA lancara um mimero especial dedicado as perspectival
para as areas e sub-areas da linguistica teOrica e linguistica aplicada
para o inicio do milenio.

O corpo editorial estara interessado especificamente em trabalhos
voltados aos rumos provaveis de cada area com base em tendencies
discerniveis nas pesquisas em curso. Nao ha restricOes quanto
orientacao teorica ou enfoque da pesquisa, sendo especialmente bem-
vindos trabalhos que levem em conta a questa° da transdisciplinaridade.

Sao aceitas contribuicties escritas em portugues, ingles, espanhol,
frances e italiano.

0 prazo final para submissao 6 31 de julho de 1999.

Call for Papers

DELTA is planning to launch a special issue devoted to possible
developments and prospects in the different areas and subareas in both
theoretical linguistics and applied linguistics in the years ahead.

The editorial board would be particularly interested in contributions
dealing with likely tendencies in each of the areas with special attention
to work already in progress. There are no restrictions with respect to
theoretical orientation or research emphasis, and we welcome papers
geared towards transciplinary topics.

We welcome contributions in Portuguese, English, Spanish, French,
and Italian.

The deadline for the submission of manuscripts is 31 July 1999.
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POLITICA EDITORIAL

A Revista D.E.L.T.A. publica escudos de
caster teorico ou aplicado, oriundos de qualquer
area referente ao fenOmeno lingiifstico, desde
que se trate de contribuicoes ineditas.

Seri dada preferencia a trabalhos que
contenham pesquisa original, que poderio vir
em forma de ARTIGOS, DEBATES e
QUESTOES E PROBLEMAS. A Revista
publica, ainda, RETROSPECTIVAS (sfritese
critica acerca do estado da ciencia), NOTAS
BIBLIOGRAFICAS e RESENHAS.

Colaboradores de todos os paises estio
convidados a submeter seus trabalhos, os quais
sergo avaliados, anonimamente, por dois
membros do Conselho Editorial
assessorados, quando necessario, por
pareceristas ad hoc. Em caso de empate, urn
terceiro parecerista é convidado.

Tais trabalhos devem ser escritos em
portugues, ingles, trance's, espanhol ou
italiano.

Artigos, Retrospectivas, Debates sio
precedidos de abstract em ingles e resumo
em portugues corn aproximadamente 100
palavras cada. Para programas a serem
usados e normas gerais de digitacio, ver
final do volume.

Os originals apresentados nio devem ter
sido publicados ou submetidos
simultaneamente a outra revista.

Ficam concedidos a revista todos os direitos
autorais referentes aos trabalhos publicados.

ASSINATURAS

A Revista D.E.L.T.A. a uma publicacio
semestral (fev. e ag.), podendo haver a
possibilidade de um mimero especial incluso
na anuidade.Preco anual da assinatura no
Brasil: R$30,00 (indivkluos), R$60,00
(instituicties) e R$17,00 (ntimeros avulsos).

Aceita-se permuta.
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D.E.L.T.A. is adressed to all areas of study
concerning language and speech, whether
theoretical or applied; however, only
unpublished contributions will be considered.

Preference will be given to original research
work, presented under the categories of
ARTICLES, DEBATES or SQUIBS. The
journal also carries OVERVIEWS (critical
overview of the state of the art), as well as
BIBLIOGRAPHICAL NOTES and
REVIEWS.

Researchers from all countries in the world
are invited to submit their papers which
will be sent to two anonymous referees from
the Editorial Board. In the event of a tie, a
third will be called. If necessary, an ad hoc
referee can be invited.

The articles should be written in Portuguese,
English, French, Spanish or Italian.

Articles, Overviews, Debates are preceded
by an abstract not exceeding 100 words, in
English and Portuguese. As for word processing
software to be used and general typing
instructions see last page of this issue.

It is a condition of publication that
manuscripts submitted to this journal have
not been published and have not been
simultaneously submitted elsewhere.

The acceptance of papers by the journal
entails the transference of the copyright
to the publishers.

SUBSCRIPTIONS

D.E.L.T.A. is a bi-annual publication (Febr.
and Aug.) with an opitional special issue.
Annual price-abroad: US 30,00
(individuals), US60,00 (institutions) and
US17,00 (single issue); equivalent amount
in Reais.
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A INTERAcA0 DOS TRAcOS REFERENCIALIDADE E FACTIVIDADE No

PROCESSAMENTO DE ESTRUTURAS COM ADJUNTOS ADVERBIAIS*

(Referentiality and Factivity in Adverbial Adjunct Processing)

Marina R.A. AUGUSTO (Universidade Estadual de Feira de Santana)

ABSTRACT: This paper deals with adjunct processing of the type where/when/
how/why, arguing in favor of a subdivision of these elements in two distinct
classes, based on the application of a psycholinguistics test. The fact that
such elements are adjuncts and not arguments is of great interest for parsing
issues since it gives rise to structures with ambiguity in terms of the WH-
adjunct trace origin. It is argued that syntactic restrictions play a crucial
role for the interpretation of adjuncts in ambiguous sentences but the role
and extent of influence of other semantic/pragmatic factors are also discussed.

RESUMO: Este artigo trata do processamento de adjuntos do tipo onde/quando/
como/por que, defendendo a subdivistio desses elementos em duas classes
distintas, corn base na aplicactio de um teste psicolingiiistico. 0 faro de esses
elementos serem adjuntos e ncio argumentos e de grande interesse para
questaes de processamento uma vez que dci origem a estruturas ambiguas em
relactio a posicao do vestigio do adjunto QU. Defende-se que as restricaes
sintaticas desempenham um papel crucial na interpretactio dos adjuntos em
sentencas ambiguas, mas o papel e a extensao da influencia de fatores
semantico/pragmkticos stio tambem discutidos .

KEY WORDS: Referentiality; Long Wh-movement; Binding; Adjuncts; Language
Processing.

PALAVRAS- CHAVE: Referencialidade; Movimento Longo; Ligactio; Adjuntos;
Processamento Lingilistico.

0. Introdugdo

Este artigo investiga as caracteristicas da adjungdo adverbial, representada
pelos pronomes interrogativos do tipo onde /quando/como/por que, em sentencas
complexas de dois tipos: com sentencas matrizes apresentando verbos-ponte/
parenteticos e corn sentencas matrizes de verbos factivos (ambiente de ilh a fraca).1

1 Essa terminologia é usada na teoria gerativa e designa urn contexto sintatico a partir do qual
extraciies de adjuntos adverbiais resultam agramaticais enquanto as de argumentos geram sen-
tencas interrogativas gramaticais.
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(1) Onde voce disse que Maria comprou o presente?
(2) Quando voce descobriu que Maria comprou o presente?

Defende-se a subdivisao dos adjuntos adverbiais em duas classes distintas2,
uma vez que a aplicagao de testes psicolingUisticos revelou representagOes
mentais distintas para urn mesmo tipo de seqUencia lingiiistica, a depender do
adjunto adverbial envolvido. As caracteristicas do teste aplicado apontam para
um tratamento do problema que leva em consideragao a interagao de dois
fatores: i) o carater de referencialidade do element° movido e, ii) a interferencia
causada pela presenga de verbos corn valor de pressuposigao para o
processamento destes elementos.

Na segao I abordaremos o interesse da questao para o enfoque
ressaltando as propostas oferecidas em relagao a estrutura

sintatica pertinente. Na segao II, apresenta-se o teste psicolingiiistico aplicado,
os resultados obtidos e uma discussao preliminar destes. Na segao III, propoe-
se um sistema para dar conta do fenomeno observado, segundo os resultados
obtidos na testagem. Na segao IV, verificam-se as preferencias de interpretagao
obtidas para os adjuntos referenciais, apresentando-se urn modelo de
processamento de estruturas ambiguas que leva em consideragao a interferencia
de fatores semantico-pragmaticos.

1. 0 processamento linguistic° de categorias vazias

0 processamento linguistic° de sentengas corn palavras-QU devera levar
em consideragao o fato de haver uma categoria vazia que a elan devera se
ligar. Segundo Janet Fodor (1990):

Uma categoria vazia cria dois tipos de problemas para o
processador. Primeiro, ela nao se manifesta, e portanto sua
existencia deve ser inferida indiretamente. Segundo, para receber
uma interpretactio, ela deve ser associada a urn antecedence na
sentenca, o qual geralmente nil() esta adjacente a ela mas sim
bastante distance; isso destrOi o carciter estritamente local dos
processos que, de outra maneira, seo suficientes para construir a
representactio estrutural de uma sentenca.3

2 Em consonancia com o defendido quer por Aoun et al. (1987), quer por Rizzi (1990) em
oposicao ao proposto em Chomsky (1986).

3 As traducOes de excertos de artigos em lingua estrangeira foram realizadas pela autora.
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No caso de adjuntos, o processador nao poderarecorrer d informagdo fornecida
pela subcategorizagdo, apoiando-se na estrategia de:

buscar uma lacuna na sentenca que 'precise' do sintagma do tipo
que foi movido (Fodor: 1990:158).

A autora (1990:205), no entanto, conclui que:

0 estudo das categorias vazias a (em parte) o estudo das
dependencias sintdticas em. relactio ao movimento. Quanto mais
Longo o movimento, maior possibilidade de erro para um
processador que net() tenha conhecimento preciso das relacties que
stio legitimas. (...) A hipotese de que o mecanismo de processamento
de sentencas humano seja assim parece implausivel quando
confrontado corn a velocidade e precistio corn que o processador
de sentencas humano interpreta vestigios. Podemos concluir, ao
inves disso, que o processador humano esta bastante sintonizado
corn a gramatica da lingua.

1.1 Argumentos X Adjuntos

As restrigOes de ilha tern sido objeto de investigagdo recorrente na hist6ria
da gramatica gerativa e retratam determinadas configuragOes estruturais a partir
das quais a extracao de elementos nao resulta em sentengas gramaticais. As
primeiras descrigoes acerca desses contextos sintaticos foram realizadas por
Ross (1967). Posteriormente sdo admitidos na teoria gerativa princfpios que
pretendem dar conta dos efeitos apontados por Ross: o Princfpio da Subjacencia
e o Princfpio das Categorias Vazias. Este Ultimo tern sido foco de varias
reformulagoes: Aoun, Hornstein, Lightfoot & Weinberg (1987), Rizzi (1990),
Cinque (1990). A partir de Chomsky (1986)4 convencionou-se falar em ilhas
fortes e fracas. As primeiras inviabilizam o movimento quer de argumentos
quer de adjuntos; as ilhas fracas constituem configuragOes sintaticas a partir
das quais a extragao de argumentos se faz possfvel, mas nao a de adjuntos.

4 Remete-se o leitor as analises mencionadas uma vez que nao ha possibilidade de se fazer aqui
uma exposicao detalhada dos estudos referidos. Para uma discussao desses textos veja, AUGUSTO,
M.R.A. (1994) Fatores envolvidos na extrar do dos adjuntos-Q. Dissertaclo de Mestrado,
UNICAMP, na qual se apresentam os estudos referidos, suas deficiancias e oferece-se uma
analise alternativa.
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Tomando-se, por exemplo, a ilha factiva5, uma das ilhas fracas, verifica-
se que uma sentenca do tipo:

(3) *Por quei voce lamentou que Pedro tivesse comprado o carro ti?

6 agrarnatical corn essa leitura, em contraste corn a sentenca abaixo:

(4) 0 quei voce lamentou que Pedro tivesse comprado ti ?

Ou seja, a gramatica da lingua profbe a extracao longa de adjuntos (cf.
3), permitindo, portanto, somente a interpretacao da palavra-QU corn o verbo
da sentenca matriz, embora permita a extracao longa de argumentos (cf. 4). 0
verbo comprar precisa de urn complemento e o processador, assim, atribuira
a essa posicao uma categoria vazia que sera associada a palavra-QU.

Aoun et al. (1987), assim como Rizzi (1990), questionam, no entanto, o
comportamento unificado dos adjuntos, propondo que ha aqueles que
apresentam a caracterfstica de serem referenciais6, o que os torna cegos a ilha
fraca. Aoun et al. (1987:552), assumindo Aoun (1986), afirmam que:

Aoun nota que os adjuntos locativos e temporais sao referenciais
(conforme sugere a existencia de pronomes que podem ser usados
correferencialmente: aqui, ld, agora, entao), enquanto os adverbios de
modo e causa sao menos provaveis de serem referenciais (e portanto
nao apresentam pronomes andlogos a la, entao, etc).

Essa previsao 6 testada, para o Portugues, em Augusto (1994), que
apresenta a sentenca abaixo como legitimamente gramatical em uma leitura
que parece violar a ilha factiva:

(5) Ondei voce lamentou (ti) que Pedro tivesse comprado o livro ti?

Um dado como esse esta em consonancia corn o defendido por Aoun et al.

6 Referancia designa a relacao entre as expressoes lingiiisticas e pessoas ou objetos que designam
(ou identificam de alguma forma). Na teoria gerativa, prop5e-se tratar a identidade ou diferenca
referencial atribuindo-se arbitrariamente indices aos elementos. Os elementos locativo e temporal

portanto, tidos como referenciais pois podem ser antecedentes de pronomes que dependem
referencialmente desses elementos, conforme discussio no corpo do artigo.
5 A caracteristica de' apresentar verbos que disparam pressuposicio corn valor-verdade da ilha
factiva traz urn ponto de interesse adicional para quest5es de processamento, conforme discutido,
na secao 4, em relacao as preferencias de interpretacao observadas.
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(1987), em oposigao ao assumido em Chomsky (1986), corroborando a
subdivisao dos adjuntos adverbiais em duas classes distintas: os referenciais
(onde e quando)7 que teriam o movimento longo permitido e os nao-
referenciais (como e por que), sensfveis as ilhas fracas.

Ou seja, assumindo-se essa subdivisdo na classe de adjuntos, esperar-se-
ia que somente os nao-referenciais (como/por que) sofreriam a restricao da
ilha factiva (impossibilidade de extragao longa), recebendo, portanto, sempre
uma interpretagao corn o verbo da matriz. Ja os referenciais (onde/quando)
teriam possibilitada a extragao tanto a partir do movimento curto quanto do
Longo e desencadeariam, portanto, nesse contexto, uma ambigilidade estrutural,
podendo tanto ser interpretados corn o verbo da matriz quanto com o da
encaixada.

2. Testagem

A aplicagao de testes de interpretagao pretende ver confrontadas as
hip6teses levantadas acima. Por um lado, testa-se a pertinencia da subdivisao
dos adjuntos, verificando-se se sentencas complexas do tipo mencionado nesse
artigo favorecem a interpretagao do adjunto quer corn a sentenca matriz quer
corn a encaixada em ambiente de ilha fraca, como a ilha factiva. Admitindo-
se ser a subdivisao entre os adjuntos pertinente, seria interessante verificar se
os sujeitos lidam diferentemente corn a ambigiiidade estrutural deflagrada
pelos adjuntos referenciais no ambiente da ilha factiva. Formulou-se, para
tanto, urn teste em que se verifica o comportamento dos adjuntos em ambiente
de ilha factiva, corn o verbo descobru; contrapondo-os a sentengas-controle
corn o verbo dizer.

(6) Onde/quando/como/por que voce disse/descobriu que Pedro comprou
o presente?

A variavel dependente do experimento consiste na atribuigao do adjunto
a sentenca encaixada ou a matriz, verificavel pelo tipo de resposta fornecida
pelo informante. Como variaveis independentes, tem-se o contraste sentengas
com verbo factivo versus sentengas corn verbos-ponte que funcionam como

7 Um parecerista aponta que "se onde pode ser considerado referencial em funcao de seu correlato
pronominal /d, o que dizer de quando, cujo correlato pronominal (entdo) parece estar
desaparecendo no portugues brasileiro (corn o sentido de `naquele tempo')? tambem interessante
apontar que os percentuais de interpretacao do locativo corn a sentenca encaixada sao mais altos
do que os percentuais de interpretacao corn a sentenca encaixada do temporal (cf. secio 4).
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sentengas-controle ja que a teoria preve, segundo analise em Chomsky (1986),
que a extragdo de adjuntos seja impossivel em ambientes de ilha factiva. Outro
fator a ser testado consiste na referencialidade do adjunto movido. Para efeitos
da possivel ambigiiidade estrutural, computa-se a resposta imediata (1a
resposta) e a reanalise (2' resposta) realizada pelo sujeito como indicios de
preferencia de processamento.

2.1. Aplicagdo dos testes

Foram testados 40 informantes de ambos os sexos, corn idade entre 20 e
40 anos eprofissOes variadas. Foi solicitado que o questionario fosse respondido
por escrito, o que era feito em uma sala da Universidade ou na casa do informante.

Levando-se em consideragdo, segundo Bower & Clapper (1989:253)
que, em experimentos psicolingifisticos:

os sujeitos deparam corn algum tipo de estimulo lingilistico e devem
responder de alguma maneira que informara o investigador acerca
do processo pelo qual o material foi interpretado ou da
representactio mental resultante.

salienta-se que, nesse experimento, busca-se a representagdo mental resultante.
Ndo se tratando, portanto, de um experimento que contabilize tempo de
processamento, esse fator ndo é monitorado.

Solicitou-se ao informante que, se possivel, desse mais de uma resposta a
cada pergunta, o que objetiva verificar se o falante consegue processar as duas
possibilidades de atribuigdo do local de adjungdo do sintagma adverbial em algumas
sentengas que o permitem. Teremos, assim, como primeira resposta o
processamento mais imediato ou natural, embora o falante possa em algum
momento reanalisar a sentenga e atribuir-lhe uma outra estrutura possivel o que
implica em uma resposta de tipo diverso da primeira. Essa reanalise ndo sera
possivel, segundo a hip6tese a ser testada, em ambientes de ilha fraca para aqueles
elementos considerados ndo-referenciais. Solicitou-se ao informante, todavia, que
sua primeira resposta escrita fosse sempre a primeira que the tivesse vindo a
mente.

Seguindo-se as orientagOes da literatura em relagdo a aplicagdo de testes
psicolingiiisticos, foram elaboradas versOes distintas do questionario, impedindo
que o mesmo sujeito tivesse acesso a pergunta-teste e a pergunta-controle
correspondente. Os questionarios apresentavam, ainda, sentencas do tipo
despistadoras (fillers) que objetivam diluir a presenga das sentencas teste,
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impossibilitando que o sujeito perceba qual seja o objeto de investigagdo.
Computam-se, somente, as respostas diretamente relevantes para o
experimento, desprezando-se as demais.8

2.2 Resultados

A quantificagdo dos dados provou ser realmente possivel a interpretagdo
dos adjuntos referenciais (onde/quando) corn a sentenca encaixada mesmo
em ambiente de ilha fraca, ou seja, napresenga de urn verbo factivo na sentenca
matriz.
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E nocixada(1°ou 2° r es pos ta)

dzer descobr it

GrAfico I: Interpretacao do adjunto onde corn a sentenca encaixada
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Grano) II: Interpretacao do adjunto quando coin a sentenca encaixada

Em relagdo a interpretagdo dos adjuntos ndo-referenciais (como/por que),
esperar-se-ia a ndo-interpretagdo corn a sentenca encaixada napresenga de verbo
factivo, ou seja, em ambiente de ilha fraca. Os resultados obtidos estdo dispostos
nos graficos abaixo:

8 0 questionario referido contemplou outros pontos de investigacao, como as variantes em que
lugar/em que dia/de que modo/por qual motivo que tido sera() abordadas neste artigo.
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Grafico III: Interpretacio do adjunto como com a sentenca encaixada
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Grifico IV: Interpretacao do adjuntopor que coin a sentenca encaixada

Verifica-se que a ligagdo dos adjuntos nao-referenciais9 com a sentenca
encaixada em ambiente de ilha factiva nao acontece. Em relagdo a por que,
verifica-se, ainda, que, mesmo na presenca de verbos-ponte, essa interpretagdo
acontece corn bem menos intensidade.

Salienta-se, tambem, que o teste foi aplicado por escrito, buscando-se

9 Observa-se aqui que se obteve a interpretacio de como vinculado a sentenca encaixada. Uma
minuciosa observacao dos testes, no entanto, obriga a que se faca uma advertincia. Verificou-se
que essa interpretacio com a sentenca encaixada ocorreu (como segunda resposta em 03
questionasios) corn uma pergunta especifica do teste. Na verdade, a sentenca usada mostrou-se
inadequada. Trata-se da seguinte sentenca: Como voce descobriu que o Pedro aplicou o dinheiro?
0 verbo aplicar pode apresentar argumentos implicitos, ou seja, esses argumentos podem ser
omitidos. Pode-se dizer apenas: Eu apliquei em CDB, omitindo-se dinheiro ou, ainda, Eu apliquei
o dinheiro, onde, implicitamente, se sate que foi em algum tipo de aplicacio financeira - em
Mar, em ouro, em acCies etc. Essa explicitacao 6, endo, detonada pela presenca do Adjto Q.
Verificou-se, portanto, respostas desse tipo, explicitando em que (onde) o dinheiro foi aplicado e
nao de que modo (bem/muito bem/pessimamente) esse dinheiro foi aplicado. Tendo sido verificado
esse enviesamento no tipo de resposta fornecida, desconsiderou-se a interpretacao dessa sentenca
nos calculos dos resultados finis aqui apresentados.
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atingir a interpretagdo mais natural que o falante atribuiria a cada estrutura.
Sentengas desse tipo, ditas oralmente, apresentam entonagOes basicamente
diferentes quer o escopo do adjunto-QU recaia sobre a sentenca matriz ou
sobre a encaixada. A interpretagdo do adjunto coin a sentenca encaixada
privilegia uma entonacao ascendente, enquanto a interpretagao corn a sentenca
matriz leva a uma entonagao descendente. 0 mapeamento da estrutura da
sintaxe para a fonologia permite, portanto, desfazer uma potencial ambigiiidade
estrutural, em relagdo aos adjuntos referenciais.

A exposigao dos resultados obtidos permite afirmar que a subdivisao de
adjuntos em referenciais e nao-referenciais, sugerida por Aoun et al. (1987) e
assumida aqui 6 preferivel. Esse aspecto da gramatica da lingua deve, portanto,
ser explicitado para que se possa justificar por que o processador assume essa
diferenciagao entre os adjuntos, alinhando os referenciais aos argumentos
contrariando a previsdo em Barriers.

3. As restrigoes sintaticas

A partir dos resultados obtidos, parece clara a importancia que uma nocao
como a da referencialidade deve assumir em uma analise que pretenda dar
conta dos dados colhidos. Tomando-se essa nogdo como basica, pode-se chegar
a urn sistema bastante diverso do sugerido em Barriers.

Uma reformulagao em termos do carater disjuntivo do PCV a assumida,
segundo Rizzi (1990). Uma categoria vazia precisa ser formalmente legitimada
e, defende-se, em relagao aog adjuntos adverbiais que estes sao formalmente
regidos pela categoria a qual se adjungem. Resta estabelecer as condigOes de
identificagdo desses elementos, para a qual a nogao de referencialidade assume
urn importante papel. 0 carater referencial do element() movido permite a
recuperabilidade de sua referencia, possibilitando que se estabelegauma relacao
de ligacao entre vestfgio e elemento movido. Em contrapartida, para os
elementos ditos nao-referenciais essa relagao rid() 6 de ligagao, mas de
antecedencia. Enquanto a relagdo de ligagao pode operar a qualquer distancia,
regencia por antecedencia é intrinsecamente local.

Uma vez assumido esse mecanismo de identificagao referencial das
categorias vazias, parece interessante adotar nocoes distintas para barreiras
que dizem respeito a relagdo de ligacao e barreiras que se referem
antecedencia, conforme sugerido em Cinque (1990).
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Barreira para ligacao
Uma projegao maxima que nao seja (direta ou indiretamente) selecionada

na diregao canonica por uma categoria nao distinta de [-I-V] constitui barreira
para a ligagao.

Barreira para regencia
Uma projegao maxima que nao seja diretamente selecionada por uma

categoria nao distinta de [ +V] constitui barreira para a regencia.

Esse sistema permite explicar o carater gramatical da extragao de
elementos referenciais de ambientes de ilhas fracas pela ausencia de uma barreira
sensfvel para a relagao de ligagao. Por outro lado, justifica-se a agramaticalidade
da extragao dos adjuntos nao-referenciais pela presenga de uma barreira para
a relagao de antecedencia necessaria entre o elemento movido e seu vestigio.
Esse 6 o resultado obtido ao se considerar, conforme varios autores10, que o
complemento CP de urn verbo factivo esta, na verdade, mais alto que V'. A
sugestao 6 de considers -lo adjunto a VP. Sendo assim, V° e o complemento
CP nao estabelecem uma relagao de irmandade na estrutura da sentenga factiva,
o que implica que embora q-marcado pelo verbo, este elemento nao 6 L-
marcado uma vez que L-marcagao 6 definida como q-marcagao direta por um
micleo lexical. Para ser diretamente q-marcado por V°, CP deveria ser dominado
pelas mesmas projegOes de V° e CP nao 6 dominado por V'. Nesse contexto,
portanto, temos a configuragao de uma barreira para a regencia, mas nao para
a ligagao: CP nao 6 diretamente selecionado por V°.

Esse sistema, por outro lado, tambem cid conta das ilhas fortes, uma vez
que as estruturas apresentam uma barreira para ligagao, o que por si s6 explica
a imp ossibilidade de extragao quer de adjuntos quer de argumentos,
dispensando-se a necessidade de configuragao de duas barreiras para constituir
uma violagao do Principio da Subjacencia, invocada, no sistema em Barriers,
para dar conta desses ambientes.

4. As preferencias de processamento

Tomando-se como relevante a distingao adjuntos referenciais versus nao-
referenciais, a ilha factiva passa a constituir, em relagao a presenga de adjuntos
referenciais, uma estrutura potencialmentvmbigua em que se pode in terpretar
o adjunto tanto a partir da sentenga matriz quanto da encaixada. A computagao

10Remete-se a Kiparsky e Kiparsky (1971), Melvold (1991), e Koster (1989), apud Cinque (1990),
alern de Galves (1991).
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dos dados a partir de preferencias de interpretagao (fator: primeira resposta X
reanalise) aponta alguns aspectos que merecemreferbcia.
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Grafico V: Interpretacao preferencial de onde corn sentenca encaixada/matriz
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Grafico VI: Interpretacao preferencial de quando corn a sentenca encaixada/matriz

Percebe-se que onde preferencialmente interpretado corn a sentenca
encaixada ja em nivel de primeira resposta, o que aponta para uma gradagao
entre o comportamento de onde e quando (este aparece interpretado corn a
sentenga encaixada somente como segunda resposta, portanto, urn
processamento menos natural).

Pode -se imputar a onde um comportamento especifico devido ao fato de
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esse elemento poder ser argumento de alguns verbosil. Ou seja, seu vestfgio nao
seria imediatamente identificado como ocupante da primeira posigao de adjuncao
possivel (i.e., a sentencamatriz) dado que poderia haver um verbo no complemento
dessa sentenca que exigiria um argumento desse tipo. Dal, a espera pela sentenca
encaixada e conseqiiente preferencia de ligagao atestada nos questionarios.
Quando, por outro lado, justamente por nao apresentar essa possibilidade de
funcionar como argumento obrigat6rio, permite a ligagdo corn a sentenca matriz
em niveis mais expressivos conforme atestaram os questionarios, embora sua
ligagdo com a sentenca encaixada tambem seja possivel devido ao seu carater
referencial.

Essahip6tese 6 aventada corn base no estudo de Shapiro, Zurif & Grimshaw
(1987) acerca do processamento de verbos:

Os dados refletem a operacao de um mecanismo de processamento
que momentaneamente ativa todas as estruturas argumentais de urn
verbo na proximidade temporal imediata do verbo durante a
compreensao da sentenca.

Tragando-se urn paralelo, propoe-se que o aparecimento da palavra-QU
onde, nesse caso especffico, ativaria no sujeito a possibilidade de ligagdo corn um
verbo que requeira urn adjunto de lugar, havendo, portanto, uma expectativa em
relagdo a efetiva existencia desse verbo na sentenca, o que evita ligagOes imediatas
corn a sentenca matriz.

Outro aspecto que deve ser mencionado 6 o tipo de verbo da matriz. As
sentengas com verbo dizer parecem favorecer a interpretagdo do adjunto corn a
sentenca encaixada, o que permite explorar os aspectos logof6ricos apresentados
por esse verbo12. Os verbos logoforicos nao dao a °rack em que aparecem
saliencia discursiva. Na verdade, esses verbos assumem o papel de introduzir
uma sentenca que realiza o papel de t6pico do discurso, dal o desvio de atengdo
para a sentenca encaixada e posterior interpretagdo da pergunta como uma
pergunta sobre esse tOpico do discurso, ou seja, o favorecimento da interpretagdo
do adjunto-QU como modificador da sentenca encaixada.

11 Como, por exemplo, em: Onde voce colocou o livro t ?
12 Al6m dessa caracteristica semintica, vale apontar que, 'ern termos estruturais, defende-se que
as sentencas parenteticas (o verbo dizer é do tipo ponte/parentetico) estejam adjuntas a IP em
uma estrutura que equivale a uma sentenca simples, o que justifica a preferencia de interpretacio
do adjunto adverbial corn a sentenca encaixada.

238



AUGUSTO 289

De outro lado, percebe-se a preferencia, em sentencas com verbos factivos
pela interpretagao do adjunto com a sentenca matriz. Pode-se tambem especular
a caracteristica, tipica dos verbos factivos, de disparar pressuposigao corn
valor verdade. Talvez o fato de pressupor a verdade da sentenca encaixada
disparado pelo verbo factivo facilite a interpretagao do adjunto-QU como
modificador da sentenca matriz e nao da encaixada, assumida como verdadeira
e, portanto, menos suscetfvel de receber informagoes adicionais que a
modifiquem. A descrigao sintatica de tais configuragoes tem tentado captar
essa peculiaridade.

Em relagao a preferencias de interpretagao, percebe-se, portanto, que a
interrelagao de varios fatores esta em jogo: as caracteristicas lexicais/semanticas
dos verbos presentes na sentenca matriz, o carater de referencialidade do
adjunto QU, urn fator fortemente responsavel pela analise estrutural, alem de
informagOes do tipo quadro de subcategorizagoes possiveis de verbos, o que
parece ser deflagrador das preferencias de interpretagao na presenga de onde.
Um modelo de processamento de estruturas ambiguas que Lida corn a aplicagao
de princfpios semantico/pragmaticos 6 apresentado a seguir.

4.1 Ambigiiidades e processamento

Ni, Crain & Shankweiler (1996) salientam que:

Um dos aspectos centrais no estudo do processamento de sentencas
é a maneira como varias fontes de informactio sao usadas para
resolverem-se ambigilidades estruturais. De acordo corn uma
proposta, o modelo 'garden path' (e.g. Frazier & Rayner, 1982),
inicialmente os sujeitos sao direcionados pelas estrategias baseados
somente nas propriedades estruturais das sentencas. Outra classe
de modelos, 'constraint satisfaction', enfatiza a influencia de
propriedades lexicais nas decisaes entre as andlises alternativas
de um fragment° de sentenca ambiguo (e.g. Tanehaus, Gansey &
Boland, 1991).

Os autores, no entanto, exploram urn modelo alternativo, a teoria
referencial de Crain & Steedman (1985), na qual:

uma gamy variada de preferencias de processamento que tern sido
atribuidas a propriedades estruturais das sentencas sao vistas pela
teoria referencial como conseqUencia da aplicacao de principios
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referenciais/semanticos. (...) o processador .e considerado como
urn mecanismo de processamento paralelo.

Os principios da teoria referential encontram-se a seguir (1996:289):

1. Todas as possiveis analises estruturais de uma sentenca ambigua
sCto computadas paralelamente pela sintaxe. Elas sCto apresentadas
ao processador semantico/discursivo para adjudicacao.
2. A avaliacao semantica é realizada mais ou menos palavra por
palavra.
3. 0 processador semantico/discursivo avalia e escolhe, entre as
analises sintaticas, alternativas buscando maior adequactio corn
o contexto conversational.
4. Se o processador semantico/discursivo nao tomar uma decistio,
enttio fatores como conhecimento de mundo podem ser usados
para decidir sobre a analise a ser considerada.

Deve-se salientar, de acordo corn os autores, que:

A teoria referential tambem explica como as ambigilidades sao
resolvidas na ausencia de um contexto. No processamento de uma
sentenca no contexto dito neutro, o sujeito tenta ativamente
construir uma representactio mental da situactio que seja
consistente corn a sentenca.

4.2 Analises dependentes do contexto

A questao da influencia do contexto na interpretagdo dos adjuntos
adverbiais em sentengas do tipo que estao sendo observadas aqui permite,
tambem, apontar diferenciagOes importantes que se estabelecem entre os
verbos corn caracteristicas de disparar pressuposicao. Vale salientar que o
teste sob discussao apresenta como verbo factivo descobrir. Sabe-se que as
analises mais tradicionais acerca da ilha factiva costumam fazer referencia ao
verbo lamentar.

Verbos do tipo descobrir e saber, segundo Marques (1995, apud Santos,
1996) indicam atitude de conhecimento tanto do sujeito da oracao principal
quanto do enunciador em relagao a verdade do complemento. Por outro lado,
verbos do tipo lamentar e censurar ndo indicam uma atitude de conhecimento,
mas uma atitude avaliativa, ou seja, o sujeito faz urn juizo em relack ao fato
descrito, de modo que a assungdo da verdade decorre do tipo de atitude que
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expressam. Sendo assim, deve-se afirmar que lamentar, alum de compartilhq
corn descobrir o trago factividade, indica uma_atitude avaliativa, conforme
mencionado, constituindo-se, portanto, como um verbo emotivo.

Essa carga de einotividade pode trazer algumas implicagOes para o
processamento das sentengas em discussao. Alguns do adjuntos-QU nao se
combinam com o verbo, ou seja, soa estranho, por exemplo, que se indague o
local onde um lament() tenha ocorrido ou a maneira como se deu urn lamento.
Nao parece haver a construgao de um contexto apropriado para tais eventos.
Essas sentengas podem, entao, ou ser tomadas como agramaticais ou como
inaceitaveis. Por urn lado, a estrutura sintatica proibiria, por exemplo, a
interpretagao de como com a sentenga encaixada, mas por outro ha restrigoes
semanticas em relagao a interpretar como corn a sentenga matriz. Poderfamos
esperar, entao, nesse contexto, questOes de desempenho que nao poderiam
ser somente explicadas pelo modulo sintatico.

Uma testagem ern andamento corn sentengas corn lamentar apresenta
alguns indfcios de que as consideragOes acima sao bastante relevantes. A
aplicagao do teste com falantes de Ingles (nos mesmos molder do aplicado em
Augusto (1994) em que se pede mail de uma resposta a cada sentenga do
teste, se possivel e comentarios que se julgue pertinentes) apresentou, em
relagao a onde e como, as seguintes sentengas:

(7) Where did you regret that Mary had bought the present?
(8) How did you regret that Mark had travelled to Europe?

Em relagao a (7), a grande maioria das respostas tern contemplado uma
interpretagao corn a sentenga encaixada e levantado observagoes de que as
respostas para a interpretagao corn a sentenga matriz soavam estranhas.

This sounds a little bit strange to me, but I prefer the first meaning.
(referindo-se a resposta fornecida acerca do local onde o presente
foi comprado) (J.M.)

A sentenga (8), por outro lado,' gerou protestor de agramaticalidade /
in aceitabilidade, conforme discutido anteriormente.

... is meaningless for me. (M.D.)

... it's odd to ask what type of regret someone felt. (J.M.)
This question is unacceptable/nonsensical in my dialect. (K.H.)

2 39
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E interessante notar que a possivel ambigiiidade deflagrada pelo adjunto
referencial onde a admitida, sendo desfavorecida a interpretagdo com a sentenca
matriz por questoes pragmaticas. Já a sentenca corn como 6, peremptoriamente,
considerada agramatical, uma vez que o falante nao consegue admitir que a
interpretagab corn a sentenga matriz produza algo concebivel. Ele, no entanto,
nem discute uma interpretagdo corn a sentenca encaixada, pois aqui o
impedimento 6 de ordem sintatica e nao pragmatica.

5. Conclusao

A estrutura da ilha factiva, se, por um lado, bum fenomeno sintatico relevante,
por outro, ganha urn interesse particular para as questOes de processamento ao
se tomar a subdivisdo entre adjuntos referenciais e nao-referenciais, obtendo-se,
corn a presenga dos primeiros, urn ambiente em que se tern uma estrutura
potencialmente ambigua. As preferencias de interpretagdo, nesse contexto, podem
ser abordadas pela adogao de teorias de processamento como a teoria referencial
em que se justificam particularidades de desempenho na meclida em que se
consideram interferencias no direcionamento do processamento que extrapolam
as restrigoes sintaticas. As preferencias de interpretagdo discutidas na segao 4
assim como as colocagOes em 4.2 (particularmente as sentencas 7 e 8) parecem
deixar clara a interferencia de questOes de ordem contextual. Essas sao acessadas
pelo processador, contribuindo para a interpretagdo das sentencas ambiguas, assim
que todas as possiveis analises estruturais tenham sido computadas. Defende-se,
assim, que as restrigoes sintaticas colocadas pela gramatica sao primordiais para
direcionar o processamento e que a interferencia de outros fatores se dd em
momentos posteriores ao da analise estrutural, sendo seu entendimento preciso e
salutar para uma visa.° modular da mente e do desempenho.

Por fim, acredita-se que a conjugagao dos estudos sintaticos com os
insights apontados pela teoria cognitiva por meio dos experimentos
psicolingiiisticos ajudara a compreender melhor os labirintos da mente humana.

(Recebido em abril de 1997. Aceito em dezembro de 1997)
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ACESSIBILIDADE E PARALELISMO NA INTERPRETACAO DO PRONOME SUJEITO E

0 CONTRASTE PRO/PRONOME EM PORTUGUES3

(Accessibility, parallel function and the
pro/pronoun contrast in Portuguese)

Leticia Maria Sicuro CORREA (Pontificia Universidade Catolica do Rio de
Janeiro )

ABSTRACT: The contrastive interpretation of pro and pronoun in co-ordinate
sentences by Portuguese speakers is explored here, as a means of distinguishing
the procedures whereby pronominal forms are interpreted in different syntactic/
discourse contexts by means of a search-identification strategy (such as
the parallel function strategy) or by means of the "automatic" recovery of a
representation which is maintained particularly activated in working memory.
Two experiments are reported. The first one tests the hypothesis that the kind
of syntactic relationship that holds between the clause containing the prono-
minal form and the one containing possible antecedents defines processing
conditions that favour one or another interpretation procedure. The second
one tests the hypothesis that the degree of activation of a representation in
working memory (defined in relation to a three-level activity working memory
system) accounts for the interpretation of the pronominal subject of
independent sentences in discourse. Local alteration of focus is shown to re-
establish the pro/pronoun contrast at discourse level. The nature of this
contrast is discussed in connection with the processing conditions in which it
is manifested.

RESUMO: 0 contraste pro/pronome em oracoes coordenadas em portugues é
aqui explorado de modo a distinguirem-se os procedimentos atraves dos quais
forms pronominais sujeito stio interpretadas em diferentes contextos sinki-
ticos e discursivos atraves de estrategias de selectio de urn antecedence
lingiiistico ou da recuperactio "automktica" de uma representactio mantida
particularmente ativada na mem6ria de trabalho. Dois experimentos stio re-
latados. 0 primeiro testa a hip6tese de que o vinculo sintogico entre a oracao
que contem a forma pronominal e a que contem seus possiveis antecedentes
define condicoes de processamento que favorecem o use de urn ou de outro
procedimento de interpretactio. 0 segundo testa a hip6tese de que o grau de

* Este texto corresponde a uma versa° ampliada de parte do texto apresentado na Mesa-Redonda
Tendencias da Psicolinguistica do I Encontro do CELSUL, FlorianOpolis, 1995. Os experimentos
reportados foram realizados como parte de projeto de pesquisa financiado pelo CNPq (523562/
94-2).
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ativactio de uma dada representacao na memoria de trabalho (definido em
relay& a um sistema que opera em tres niveis) afeta o modo como o sujeito
pronominal de oraceies independentes é interpretado no discurso. Vertfica-se
que o contraste pro/ pronome pode ser re-estabelecido fora do ambito de
sentencas complexas uma vez que haja alteracao local do foco da referencia.
A natureza deste contraste e discutida levando-se em conta as condicaes de
processamento nas quais este se mantfesta.

KEY-WORDS: Pronoun Interpretation; Accessibility; Parallel Function; Sentence
and Discourse Processing.

PALAVRAS-CHAVE: Interpretacao de Formas Pronominais; Acessibilidade;
Paralelismo; Processamento de Sentencas e do Discurso.

0. Introducao

Este estudo lida corn a interpretagaol de formas pronominais sujeito em
diferentes contextos sintaticos e discursivos, por falantes adultos de portugu-
es. Formas pronominais sao particularmente interessantes para uma teoria do
processamento lingiiistico, visto que ainda que estej am sujeitas a restrigoes
estruturais a correferencialidade2, tais restrigOes nao sao, ern geral, suficien-
tes para orientar o ouvinte na atribuicao de urn referente para as mesmas.
Sabe-se, por exemplo, que o pronome pode ser interpretado como correferente
do SN Joao em (a) e nao em (b). Contudo, em (a), o referente, nao sendo
necessariamente Joao, podera ser buscado fora do ambito da sentenca. Em

1 0 termo interpretacao tem diferentes usos nas literaturas linguistica e psicolinguistica. No
ambito da Lingiiistica, interpretactio remete a um procedimento semantic° que opera sobre objetos
formais (tais como sentencas representadas em urn particular nivel de descricao lingiiistica) nos
quais dois ou mais elementos apresentam-se co-indexados. A co-indexacao de elementos
linguisticos traduz uma vinculacio sintaticamente licenciada entre estes e implica correrefancia.
A interpretacao semantica consiste no estabelecimento da relacao de vinculacao e/ou de
correferencialidade entre estes termos. No ambito da Psicolingiiistica, interpretacao diz respeito
a atribuicao de sentido a urn enunciado linguistico pelo falante/ouvinte. No processamento de
enunciados vinculados a urn contexto, o processo de interpretacao ira incluir a atribuicao de urn
referente ou classe de referentes para umaunidade semantica de natureza referencial (argumento).
Este processo de interpretacao sera informado pelo conhecimento sintatico e semantic° passivel
de ser formalizado no ambito de teorias linguistics assim como podera levar em conta fatores
relativos a condic6es de processamento especificas. E corn esse sentido que o termo interpretacao

estard sendo utilizado aqui.

2 As restricOes a correferencialidade que se imp6em a formas pronominais podem ser vistas
como decorrentes de principios da Gramatica Universal, tal como expressos na Teoria da Lig acao
(Chomsky, 1981), assim como decorrentes do modo de realizacao da lingua no discurso (cf. Kuno,
1985).
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(b), o referente do pronome tern de ser buscado fora desse ambito. Ja. em (c),
ha, na sentenca, mais de urn antecedente possivel para o pronome, embora
nao se exclua a possibilidade de seu referente ser localizado fora desta. Cabe,
portanto, a uma teoria do processamento linguistico identificar os fatores que
possam tornar uma dada interpretagao preferencial entre os falantes da lingua:

(a) Joao disse que ele a inteligente.
(b) Ele disse que Joao 6 inteligente.
(c) Joao disse a Paulo que ele 6 inteligente.

A atribuicao de urn referente para o pronome de terceira pessoa tern sido
alvo de consideravel interesse na literatura psicolingufstica das ultimas deca-
das (Arial, 1994; Caramazza & Gupta, 1979; Cowan, 1980; Garnham, 1987;
Garnham & Oakhill, 1985; Greene et al., 1992; Sanford & Garrod, 1989). A
interpretagao de urn pronome em tarefas de compreensao 6, tradicionalmente,
concebida, como urn problema de selecao. Ou seja, o "processador de lingua-
gem" devera selecionar urn dentre mais de urn antecedente possivel para o
pronome. Diferentes estrategias cognitivas viriam explicar os criterios de se-
legao adotados pelo falante/ouvinte da lingua diante da ambigiiidade da forma
pronominal. Fatores semanticos, plausibilidade de eventos no universo de re-
ferencia (Caramazza & Gupta, 1979; Garnham et al., 1992)3, assim como
fatores formais, tais como paralelismo sintatico (Sheldon, 1974; Cowan, 1980;
Smyth, 1993) tern sido apontados como relevantes para a caracterizacao de
estrategias de selegao de antecedentes para formas pronominais.

Alternativarnente, a interpretagao de formas pronominais pode ser vista
como decorrente da recuperagao privilegiada ("automatica") da representagao4

3 Tradicionalmente, a identificacao de antecedentes que leva em conta propriedades semanticas
de verbose vista como urn procedimento estratigico (cf. Caramazza & Gupta, 1979). Este
entendimento do processo de interpretacao nao 6, contudo, necessario. Se o reconhecimento lexical
atualizar uma determinada grade de predicados que permits eliminar, de antemao, elementos do
cemilvorste, "la nrfatwarlanntao prsocilya;c pnrg virrtn frrin pre-snnrrl;rigl, AvIta'n atilac5eN fAiTNTPC

ordem semantica torna -se deterministica e autornatica (no sentido de dependente de conhecimento
lexical/gramatical) e nao estrategica. 0 conceito de estrategia ficaria, assim, restrito a procedimentos

que levassem em conta fatores tais como a plausibilidade de eventos no mundo de referencia.

4 0 termo representagio refere-se a uma entidade mental mantida por urn sistema de memoria,
seja temporariamente, durante a realizacao de uma tarefa cognitiva, seja a longo termo.
RepresentacOes mentais sao resultantes de processos cognitivos tais como percepcao e
processamento de informacao (em sentido amplo), servindo tambem de input no processamento.
Trata-se, portanto, de um construto teorico que advem de uma coneepcao de mente como sistema
de natureza simbolica e computacional, que corresponde a urn nivel funcional de teorizacao acerca
dos processos cognitivos, que se materializam na atividade cerebral.
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de um particular referente mantida ativada na memOria de trabalho, dadoque
condigoes de processamento especificas promoveriam acesso diferenciado as
representagoes dos possiveis referentes da forma pronominal (Arial, 1994;
Greene et a1.,1992). Estudos corn movimentos regressivos dos olhosna leitura
sugerem, por exemplo, que a representagao correspondents ao referente
tematizado no discurso se torna imediatamente acessivel para a interpretagao
de urn pronome sujeito quando do Teconhecimento deste e que a verificagao
da adequagao dessa interpretagao em termos de coerencia ou plausibilidade
de eventos se cid num segundo momento, acarretando urn maior mimero de
movimentos regressivos dos olhos quando se constata uma inadequagao
(Garrod et al., 1994).

A literatura acerca da interpretagao de formas pronominais parece, pois,
apresentar uma controversia quanto ao modo como pronomes sujeito sao in-
terpretados por estrategias de selegao de antecedentes lingiiisticos ou pelo
acesso privilegiado a uma dada representagao (nao necessariamente de uma
forma antecedente) na membria de trabalho. Entretanto, tais procedimentos
nao precisam ser vistos como excludentes. CondigOes de processamento es-
pecificas podem favorecer urn ou outro procedimento de interpretagao. En-
quanto estudos voltados a caracterizagao de estrategias de selegao tendem a
lidar com pares de sentengas isolados, estudos que enfatizam a acessibilidade
relativa de representagOes passiveis de interpretar uma forma pronominal sao,
geralmente, baseados em tarefas de compreensao de textos. E possivel, pois,
que propriedades do contexto sintatico e /ou discursivo no qual a forma pro-
nominal ocorre permitam definir as condigoes especificasnas quais represen-
tagoes correspondentes a um antecedente linguistic° (um SN) dessa forma e
representagOes mais abstratas (nao sintagmdticas) de urn possivel referente
para a mesma sejam recuperadas.

0 presente estudo tern como objetivo distinguir as condigOes de
processamento que favorecem o use de um ou outro procedimento de inter-
pretagao. Diferentemente da maioria dos estudos acerca do processamento de
formas pronominais, nos quais estas sao tratadas de forma indiferenciada, no
que diz respeito a fungao sintatica do SN que as apresenta, este estudo con-
centra-se nas formas pronominais sujeito. Ainda diferentemente daqueles, cuja
lingua de referencia é o ingles, este estudo explora o contrasteque falantes de
portugues estabelecem entre a forma manifesta do pronome de 3a pessoa e a
nao manifesta (pro) em contextos especificos.

Formas pronominais sujeito sao particularmente relevantes para uma te-
oria do processamento lingiiistico que vise a prover urn tratamento integrado
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para procedimentos operativos na interpretacao de formas anaforicass no
ambito da sentenca e no ambito do discurso. Por urn lado, um SN sujeito em
posicao inicial na sentenca introduz uma representagao a ser mantida parti-
cularmente ativada (em foco) durante o processamento do enunciado. Por
outro, o processamento de um SN sujeito que contenha urn termo anafOrico
pode permitir a pronta atualizagao da representacao de seu referente6 , mantida

5 Toma-se aqui o sentido tradicional de andfora. Formas nominais definidas e formas pronominais
manifestas e nao manifestas serao consideradas formas ou termos artaforicos tendo em vista que
nao hi, no presente contexto, necessidade de se estabelecer uma distincao gramatical em funcao
da oposicao entre os tracos pronominal e anaforico, tal como introduzida no contexto da teoria

gerativa (Chomsky, 1981, p. 330).
6 A possibilidade de um SN sujeito em posicao inicial na sentenca ter seu referente imediatamente
acessado 6 objeto de controv6rsia (cf. Altmann, 1989). Esse problema tem sido discutido
especificamente em relacao ao processamento de SNs corn modificadores restritivos tais como
Spreps e orac6es relativas, nos quaffs urn contexto referencial apropriado (no qual o modificador
permita a identificacao de urn particular referente, ou, em outras palavras, no qual todas as
pressuposicoes referenciais do SN sejam satisfeitas) pode ou nao atuar nas preferencias do parser,
ao decidir em que no da estrutura sintitica atribuida ao enunciado (qua sentenca) urn dado sintagma
deva ser associado. 0 Principio (de parsing) do Apoio Referential (Principle of Referencial
Support") foi formulado para explicar essas preferencias (Altmann & Steedman, 1988) , nos
seguintes termos: "Uma anilise de SN que tenha apoio referencial sera preferida a uma que nao o
tenha" (Altmann & Steedman, 1988, p.201, traducao nossa). Assim sendo, o principio preve que
a necessidade de identificar um dentre mais de um possiveis referentes para urn NP potencial
determina se urn sintagma estruturalmente ambiguo sera processado ou nao como modificador do
nome. Por outro lado, Clifton & Ferreira (1989) apresentam resultados que sugerem que informacao
contextual (como a de haver mais de urn possivel referente para urn SN potencial) nao impedem
efeitos de "garden - path" (labirinto) decorrentes da atuacao do Principio (de parsing) da Associacao
Minima (Minimal Attachment), segundo o qual, diante de uma ambigtiidade estrutural, o parser
privilegia uma anilise na qual nao 6 necessiria a criacao de urn novo no estrutural (no marcador
frasal que esti. sendo construido durante o processamento sintatico da sentenca) para a associacao
do sintagma que admite ambigiiidade de anilise, independentemente de qual seja a informacao
contextual disponivel. Em Correa (1995), o padrao de respostas de criancas para sentencas corn
oraciSes relativas em SN sujeito e objeto em diferentes tarefas experimentais foi interpretado a luz
de urn modelo de parsing no qual o processamento de SNs em sentencas a serem interpretadas em
contexto promove a busca de um referente para este antes que o processamento da oracao seja
concluido. 0 comportamento de criancas ao imediatamente pegar o objeto referido enquanto a
sentenca teste estava sendo proferida 6 compativel corn a ideia de mapeamento imediato. Contudo,
essa possibilidade nao necessariamente impede efeitos de garden path em sentencas cuja forma
induza preferencialmente uma particular anilise, tendo em vista que o ouvinte/leitor tern acesso a
informacao subsequente a possiveis fronteiras de SN e o fechamento de urn SN numa possivel
fronteira pode depender de urn procedimento de look-ahead (cf. Conia, 1995). Assim sendo, o
quao imediato é o acesso ao referente de urn SN poderi depender de fatores tais como a
compatibilidade da forma da sentenca corn o fechamento de urn SN numa particular fronteira
potencial (i.e. ap6s um N, urn Adj., urn SPrep...), o comprimento do SN potencial e sua posicao
na oracao. Dessa forma, a recuperacao do referente de urn SN sujeito enquanto uma sentenca 6
processada nao necessariamente implica a interferencia de informacao contextual na conducao do
parsing, como o debate na literatura faz crer (cf. Clifton & Ferreira, 1989; Steedman & Altman,
1989).
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ativada em um particular nivel de atividade da mem6ria de trabalho operativa
no processamento do discurso7.

A concepgdo de membria de trabalho operativa no processamento
linguistic° aqui assumida foi esbogada em Correa (1993). Distinguem-se tres
niveis de atividade da memOria de trabalho atuando paralelamente. Urn nivel
que mantem informagdo de natureza lexical e sintagmatica ( chamado mem6-
ria imediata), que corresponde ao componente de curto-prazo da memOria de
trabalho; outro (chamado intermedidrio) que mantern urn dado referente em
foco de modo a integrar a informagdo apresentada em urn segmento discursivo8
e um terceiro, a partir do qual a produgdo discursiva como urn todo seria
monitorada (nivel tematico). Neste, estaria mantida ativada a representagdo
do tOpico do discurso e/ou dos referentes em torno dos quais o discurso se
organiza elemento(s) tematico(s).

7 Entende-se por memoria de trabalho urn sistema de memoria que possibilita a manutencao
temporaria de representacoes mentais formadas durante o desempenho de uma tarefa cognitiva .

0 conceito de memoria de trabalho nao se encontra definido de forma imicana literatura (cf.
Logie, 1996, para diferentes conceitos de memoria de trabalho e sua evolucao). Contudo, existe
razoivel consenso quanto: (i) necessidade de supor urn sistema dessa natureza no processamento
de informacao; (ii) a necessidade de um modelo de memoria de trabalho incorporarurn componente
de curto-prazo: (iii) a possibilidade de representacoes serem mantidas em diferentes gratis de
ativacao e corn estabilidade diferenciada; (iv) a necessidade de uma estratificacao do sistema ern
funcao da natureza das atividades desempenhadas e (v) a necessidade de o sistema incorporarum
elemento gerenciador do processamento de informacao. 0 modelo de memoria de trabalho aqui
assumido 6 compativel corn esses pressupostos. Foi concebido corn o intuito de prover um aparato
teorico que facilite o tratamento integrado da atividade de processamento em nivel sentencial e
em nivel discursivo.
8 Segmento discursivo 6 entendido como uma unidade de processamento que promove o
desenvolvimento de urn piano tematico e na qual a referencia a um topic° 6 mantida. Essa unidade
6 usualmente delimitada por urn marcador discursivo ou por urn SN definido e pode se restringir
a uma sentenca. 0 termo foco 6 aqui usado para caracterizar representacoes (caracteristicamente
de origem nominal) mantidas em estado de intensa ativacao na memoria de trabalho para as quais
converge a informacio processada em uma dada unidade discursiva, oracional ou frasal. Este
sentido nao esti necessariamente associado a carga informacional do enunciado nem a posicao
final na sentenca (cf. Jarvella & Elgenkamp, 1983, para uma revisao do conceito de natureza
informacional de foco). Assume-se que o primeiro SN de uma sentenca introduz a representacao
a ser, a principio, posta em foco ao long o do processamento de uma unidade sentencial ou discursiva.
Este estado pode, contudo, ser temporaria ou definitivamente alterado a medida que a unidade em
questa° 6 processada. Os fatores que promovem a alteracao do foco da referencia ainda nao se
encontram satisfatoriamente identificados. Formas nominais definidas em SN sujeito tendem a
alterar o foco da referencia e o tipo de °rack) na qual esse SN ocorre pode determinar o escopo
dessa alteracao (cf. Correa, 1993). 0 aspecto do verbo pode tambern contribuir para que uma
dada representacao permaneca ou nao como foco da referencia (Correa, projeto em andamento
(CNPq523434/96)). Assim sendo, do modo como o termo foco 6 entendido aqui, aquilo que 6
tradicionalmente caracterizado como topic° ou tema de um enunciado estaria, by default, em foco
na memoria de trabalho do falante/ouvinte.
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Assim sendo, em (d), o pronome sujeito, mantido em foco na mem6ria
imediata, recupera o elemento tematizado no discurso, mantido no nivel mais
"alto" da mem6ria de trabalho. Em (e), o pronome (em italico) nao s6 pode
ser visto reintroduzindo o elemento tematizado no discurso como tambem
recuperando a representagao correspondente ao referente do SN que cid infcio
ao desenvolvimento do segmento discursivo (delimitado pelo marcador tem-
poral "ontem") mantida ativada num nivel "intermediario" da mem6ria de
trabalho. Diante de (e), cabe perguntar que representagao 6 recuperada por
uma forma pronominal sujeito e se o fato de urn mesmo referente estar repre-
sentado em mais de urn nivel de atividade da mem6ria afeta sua recuperacao.
0 presente estudo volta-se especificamente para estas questOes, ao considerar
os contextos sintaticos e discursivos nos quais possam ser operativos procedi-
mentos de interpretagao baseados na acessibilidade relativa de diferentes re-
presentacoes de possiveis antecedentes para a forma pronominal:

(d) Joao 6 jornalista. Ele devera integrar a equipe que fail a cobertura da
Copa do Mundo.
(e) Joao 6 jornalista. Ele devera integrar a equipe que fara a cobertura da
Copa do Mundo. Ontem, Joao assistiu atentamente ao jogo da Selegao. Ele
pretende caracterizar a tatica do time.

Quanto ao use do portugues, esse se faz instrumental para a
caracterizacao das condicOes de processamento nas quais procedimentos
independentes de lingua possam ser operativos. 0 portugues, como lingua
marcada positivamente pelo parametropro-drop9 (Chomsky, 1981), apresenta
duas possiveis formas pronominais sujeito independentemente do status
sintatico da oracao em questao o pronome pleno e pro tambem chamado
sujeito nulo ou andfora zero (0)10. Urn contraste entre pro e pronome, passive'
de ser estabelecido por falantes de portugues em contextos especificos, tais
como em oragOes coordenadas (cf. (f-g)), permite clarificar questoes relativas
a procedimentos de interpretagao de forma pronominais que nao admitem
tratamento objetivo com base em linguas, tal como o ingles, marcadas
negativamentepor essepararnetro. Assim sendo, o presente estudo vem expiorar

9 Existe evidancia de que o portugues esteja evoluindo de uma marcacao positiva para uma negativa
dentro deste parimetro. Esta evolucao se manifesta, contudo, caracteristicamente na primeira e na
segunda pessoas, como demonstrado em estudo diacronico (Duarte, 1993).

A forma fonologicamente nula pro apresenta-se em correspondencia ao pronome pessoal manifesto
e distingue-se da categoria vazia PRO, querepresenta o sujeito do infinitivo em estruturas de controle.
Tendo em vista que a caracterizacao gramatical de categorias vazias facilita a articulacio entre
modelos de gramatica e modelos de processamento, assume-se, neste estudo, a caracterizacao

gramatical de pro, preferindo-se este termo ao seu equivalente, menos comprometido teoricarnente, 0
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o contrastepro/pronome em portuguas como meio de distinguir procedimentos
de interpretagao dependentes do acesso a representagao de um antecedente
lingufstico (um SN) de procedimentos de interpretagao que recuperam a
representagao do referente, dispensando o acesso a uma forma lingiiistica" :

(f) Joao, chamou Paulok e pro, atravessou a rua.
(g) Joao chamou Paulok e elek atravessou a rua.

Toma-se como hip6tese de trabalho que diferengas quanto a natureza
dos procedimentos atraves dos quais formas pronominais sujeito sao interpre-
tadas no ambito da sentenca e do discurso sao fillip) do tipo de representa-
gao mais imediatamente acessivel quando do reconhecimento daquelas a
representagao da oragao que contem possiveis antecedentes lingiiisticos (SNs)
para estas formas ou a representagao (nao sintagmatica) de referentes intro-
duzidos (ou passiveis de serem inferidos) no discurso, a qual se mantenha
particularmente ativada na membria de trabalho enquanto o discurso 6 pro-
cessado. 0 acesso a primeira favoreceria o use de procedimentos, tais como
estrategias de selegao, que levem em conta informagao de natureza lexical e
propriedades formais daquela oragao' . Na impossibilidade de acesso a esse
tipo de representagao, a recuperagao da representagao de urn referente para
uma forma pronominal sujeito ficaria sujeita a condigoes de acessibilidade a
serem definidas levando em conta fatores tais como a organizagao discursiva
e alteragOes de foco corn a introdugAo de informagao nova'3. Diante desta
hip6tese, 6 possivel conceber urn tratamento unificado para a interpretagao de
formas pronominais sujeito em ambito sentencial e discursivo, que se benefi-
cie de resultados obtidos pela pesquisa psicolingilistica em cada urn desses
niveis, conduzida, tradicionalmente, de forma independente proposta que
orienta a pesquisa na qual se integra o presente estudo.

11 A interpretacio de formas pronominais pode nao envolver a identificacao ou selecao de urn
antecedente linguistic°. No exemplo abaixo, o referente do pronome/pro é inferido pelo ouvinte/
leitor a partir de informacao rec6m-processada, levando em conta esquemas de conhecimento
atualizados na compreensao da linguagem. RepresentacZies de natureza conceptual inferidas ou
particularmente ativadas namemoria de trabalho podem, assim, interpretar uma forma pronominal
(Gamham & Oakhill, 1992). Onde posso encontrar urn prato? Eles /pro estRo na segunda

prateleira do armario.

12 Essas mesmas condicoes se aplicam a procedimentos de natureza gramatical tais como os que

interpretam reflexivos e constituintes vazios em construciies corn "gaps", como relativas.

13 Essas condicOes tambem se aplicam a procedimentos de natureza estrategica que levem em
conta fatores que remetam ao "modelo de mundo" do falante/ouvinte.
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Dois experimentos sao relatados. 0 Experimento 1 visa a verificar se o
estabelecimento de um contraste entre pro e pronome 6 facilitado pela presen-
ga de urn vinculo sintatico entre as duas oracoes de urn parcrftico, no qual a
segunda oragao contem uma forma pronominal sujeito e a primeira, possiveis
antecedentes para esta. Visa tambem a verificar se 6 possfvel caracterizar a
acessibilidade relativa de possiveis antecedentes para a forma pronominal, le-
vando em conta o referente tematizado no discurso no qual o par critic° se
insere e o referente posto ern foco no segmento discursivo correspondente a
este.

0 Experimento 2 lida exclusivamente corn a interpretagao de formas
pronominais sujeito em oragOes sintaticamente independentes. Diferentemen-
te do Experimento 1, o contexto discursivo criado permite distinguir o sujeito
da oragao imediatamente anterior a que contem uma forma pronominal sujei-
to do elemento posto em foco no segmento discursivo em questa°. Este expe-
rimento tern como objetivo identificar o tipo de representagao que se apresen-
ta preferencialmente acessivel para a interpretagao de pronomes sujeito de
oragOes independentes, levando em conta tres niveis de atividade da membria
de trabalho no processamento do discurso (cf. Correa, 1993). Visa ainda a
verificar se a introducao de um elemento novo, tornado como referente do
sujeito da °raga° imediatamente anterior a que contem a forma pronominal,
facilita o estabelecimento do contrastepro/pronome em nivel discursivo.

Nas sessOes que se seguem, as consideragOes teoricas que orientam o
estudo aqui relatado sao apresentadas. Em 1, a generalidade da estrategia da
funcito paralela em diferentes ambientes sintaticos e entre lfnguas sera discu-
tida em relagao ao contraste pro/pronome em portugues. A dependencia a
essa estrat6gia no processamento de formas pronominais sera tida como con-
dicionada a propriedades do sistema pronominal da lingua em questao e a
condigoes de acesso a um representacao de natureza sintagmatica da °raga°
que contem os possiveis antecedentes para a forma pronominal. As condigOes
de processamento que garantiriam sua operacionalidade sao, nao obstante,
tidas como necessarias a operacionalizagao de procedimentos de interpreta-
cao que levem em conta propriedades formais do estimulo lingiifstico, tal como
o procedimento adotado por falantes de portugues em contextos especificos.
Este pressuposto justifica o fato de o contrastepro/pronome ser tornado como
criterio para que se distinga o acesso a uma representagao de natureza
sintagmatica do acesso a uma representagao mais abstrata do referente da
forma pronominal. Em 2, explicita-se a concepgao de processamento linguistic°
subjacente a esse criterio e as hip6teses dos experimentos relatados.
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1. A estrategia da funcao paralela e o contrastepro/pronome em portugues

Dentre as estrat6gias de selegao apontadas como operativas na interpre-
tacao de formal pronominais, destaca-se a estrategia da funcao paralela
(Sheldon, 1974; Caramazza et al., 1979; Cowan, 1980; Smyth, 1993). Segun-
do esta, o ouvinte tenderia a tomar como antecedente de um pronome
referencial o SN cuja fungdo sintatica coincide coin a deste. Assim, um prono-
me sujeito seria tornado como correferencial a urn SN sujeito, um pronome
objeto a um SN objeto e assim por diantew

Os estudos que atestam a dependencia do ouvinte a essa estrategia,
conduzidos em ingles, apresentam pares de oragOes coordenadas assim como
coin pares de oragOes nos quais a segunda a introduzida por and then, o que
sugere haver entre elas urn vfnculo mais discursivo do que sintatico's . A
natureza do vfnculo entre oragoespode, contudo, atuar no tipo de representacao
recuperada na interpretagao da forma pronominal. A presenca de urn vinculo
sintatico facilita a manutencao da forma (representagdo de natureza
sintagmatica) da primeira oragdo de um par. Na ausencia desse vfnculo, tal
representagdo pode ser submetida a um processo de esvaecimento mais
imediato, mantendo-se ativada apenas a representagdo semantica oriunda da
mesma (Flores d'Arcais, 1978). Assim sendo, a possfvel que o efeito de urn
paralelismo sintatico Pique restrito a ambientes nos quais a manutencdo da
representagdo da forma de uma undo na memoria imediata 6 garantida
tais como entre oragOes sintaticamente vinculadas. Ern outros ambientes
como entre oracoes independentes, a interpretagdo do pronome como

14 A estrategia da funcao paralela foi originalmente formuladapor Sheldon (1974) em relacao a
suposta atribuicao de uma funcao sintatica para o pronome relativo por criancas em tarefas de
compreensao. Este procedimento foi indevidamente generalizado para a interpretacao do pronome
sujeito em oracOes coordenadas e foi corn o sentido assumido ao descrever esse processo que tal
estrategia foi absorvida na literatura (cf. Correa, 1995). E, portanto, o procedimento de interpretar
urn pronome pessoal como correferente de urn SN de mesma funcao (e nao a atribuicao da funcao

sintatica do antecedente a urn pronome relativo) que estara sendo considerado no presente artigo.

15 Nan é claro o status gramatical da coordenacio. Sua caracterizacao gramatical constitui urn
problema teorico de dificil solucao e sua identificack no discurso oral é problematica (Rodrigues,
1996). Parece que o contorno entonacional que torna ou nab pares de oracOes urn grupo tonal pode
ser tornado como urn fator crucial na clistincao entre uma coordenacao sintatica euma concatenacao
discursiva por meio de marcadores como e, e entdo, etc. E possivel, pois, que a coordenacao seja
mais apropriadamente caracterizada na interface sintaxe/fonologia. A principal implicacdo do
fator prosodic° para o processamento linguistic° seria o acesso diferenciado a representacio
sintagmatica a primeira oracao do par na memoria de trabalho. As condicOes de processamento
associadas a coordenacdo esti° sob investigacdo (Correa, projeto de pesquisa em andamento
XNPq523434/96)).
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correferente do sujeito da oracao anterior pode advir de um procedimento que
recupere a representagao mantida particularmente ativada (em foco) durante o
processamento do segmento discursivo equivalente ao par de oragOes e nao
de urn procedimento que leve em conta um criterio sintatico. Essa distincao
viria a comprometer a generalidade da estrategia da fungdo paralela sugerida
pelos dados dos estudos conduzidos em

A generalidade da estrategia da fungdo paralela parece ser ainda afetada
pelas especificidades da lingua em questao. Falantes de portugues, ao contra-
do de falantes de ingles, nao parecem recorrer a um paralelismo sintatico
quanto da interpretagdo do pronome sujeito em ambientes sintaticos especifi-
cos, tais como em oragOes coordenadas. A interpretagdo paralela tende a
ficar restrita a interpretagdo de pro enquanto que o pronome parecer ser per-
cebido como uma forma "marcada" que altera a referencia estabelecida pelo
sujeito da oracao anterior (cf. (f-g)).

Esse contraste, que é intuitivamente captado por falantes da lingua, foi
identificado experimentalmente no estudo piloto anterior (Correa, 1989). Neste,
verificou-se que falantes de portugues tendem a interpretar o pronome sujeito
como correferente de urn SN diferente do sujeito da primeira oracao em oragO'es
coordenadas e que uma diferenciagdo entre a interpretagdo destas formas se
manifesta em outros ambientes sintaticos, tais como oragOes temporais. Verifi-
cou-se ainda que esse contraste tende a ser neutralizado quando as oragOes sao
sintaticamente independentes e, independentemente do vinculo sintatico, quan-
do a primeira oracao do par encontra-se na voz passiva. A maior demanda
gerada pelo processamento de uma oragao na voz passiva poderia acarretar a
perda da representagdo da mesma da mem6ria imediata, levando assim a recupe-
ragao da representagdo do referente do primeiro SN da sentenca, a qual estaria
mantida em foco, ou seja, particularmente ativada, na memOria de trabalho.

0 comportamento de falantes de portugues na interpretagdo do prono-
me sujeito de oragOes vinculadas foi, naquele estudo, caracte-
rizado como decorrente de uma estrategia reverso da functio paralela (ou
seja, recupere um SN nao-sujeito), a qual adviria do fato de a lingua apresen-
tar formas pronominais alternativas (manifesta e nao manifesta). 0 pronome
seria interpretado por um SN diferente do sujeito da oracao precedente dado
que a interpretagdo de pro de 3a pessoa tende a ser vinculada ao sujeito da
primeira oracao, no caso de coordenadas, ou ao sujeito da oracao principal.

A vinculagdo de pro (particularmente de pro de 3a pessoa) ao sujeito da
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oragao principal pode remeter ao modo como este é representado gramatical-
mente, nao necessariamente como urn pronome e sim como uma variavel
(Novaes, 1996, Figueiredo Silva, 1994, apud Novaes, 1996). Tal representa-
gao gramatical serviria de base para urn procedimento deterministic° de inter-
pretagao no processamento lingiiistico. Contudo, observam-se casos nos quail
a interpretagao de pro oferece ambigiiidade (cf. h-i ), o que sugere ter a inter-
pretagao contrastiva de pro e pronome um carater mais funcional do que estri-
tamente gramatical"

(h) Maria avistou Paula quando pro atravessava a rua.
(i) Carlos comunicou a Pedro que pro foi despedido.

Duarte (1993) observa que, tal como no italiano (Calabrese, 1986, apud
Duarte, 1993), ha uma complementaridade entre o use do pronome pleno e a
ocorrencia de sujeito nulo de 3a pessoa pro recuperaria urn "referente es-
perado" enquanto que o pronome pleno marc aria uma alteragao da referencia.
Tal complementaridade foi observada em dados relativos a produgao de nar-
rativas por adultos e criangas (Correa, 1993; 1996), sendo constatado ainda
que a presenga de urn constituinte adverbial entre o sujeito e o verbo, ou
qualquer tipo de alteragao da ordem canonica, torna o pronome correferente
ao sujeito da oragao anterior. Parece, portanto, que havendo alguma alteragao
local de foco, pela anteposigao de constituintes, o pronome promove uma
nova alteragao do mesmo, recuperando o sujeito da primeira oragao do par
em questao.

A funcionalidade adquirida pela oposigao entre pro e pronome pode,
nao obstante, estar fundada numa assimetria de formas passivel de ser carac-
terizada gramaticalmente em contextos especificos, tais como em (j-1). Essa
assimetria, identificada originalmente em Espanhol, levou a formulagao de
uma restrigao ao pronome manifesto (Overt Pronoun Constraint, Montalbetti,
1984), que, em sua formulagao mais geral, estipula que "pronomes manifestos

16 0 tipo de representacio gramatical do sujeito nulo que melhor capta o conhecimento lingiiistico
do falante de portugues 6 objeto de controversia. Enquanto Duarte (1995, apud Novaes, 1996)
defende a proposta de o sujeito nulo ter natureza pronominal independentemente de pessoa,
Figueiredo Silva (1994, apud Novaes, 1996) apresenta argumentos a favor da possibilidade de o
sujeito nulo em portugues ter, tambem independentemente de pessoa, status de variavel. Novaes
(1996), por outro lado, considera que o sujeito nulo pode ser representado como pronome, no caso
da la pessoa (tendo, assim, referencia autonoma do sujeito da matriz em oraceies dependences) e
como variavel no caso da 3a. Contudo, a possibilidade de haver sujeito nulo em oracoes relativas
com foco no objeto (reconhecida em Novaes, 1996, p. 103), assim como a ambigiiidade da referencia
de pro nos exemplos (h-i) deste artigo, trazem dificuldades para essa proposta.
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nao admitem variaveis formais17 como antecedentes" (Montalbetti, 1984,
p.187).

(j) Quem ti acha que prof 6 inteligente?
(1) * Quem ti acha que elei 6 inteligente?

Diante dessas observagoes, uma estrategia reversa a funcao paralela
para a interpretagao de pronomes por falantes de portugues pode ser vista
como um procedimento que explora a funcionalidade adquirida pelo contraste
entre pro e pronome na lingua, o qual pode ser caracterizado gramaticalmente
em contextos especificos.

A dependencia de falantes de ingles a urn paralelismo sintatico (ou
configuracional), por outro lado, adviria do fato de nao haver parametros
lingUisticos dessa natureza subjacentes aos procedimentos de interpretagao.
Segundo Smyth (1993), urn efeito de priming (ativacao/ reativagao), oriundo
da semelhanga formal entre as duas oragoes do par contendo possiveis antece-
dentes e pronome respectivamente, explicaria a dependencia do ouvinte/leitor
ao um paralelismo de fungOes sintaticas na interpretagao do pronome. A
reativagao da representagao da forma da primeira, mediante o processamento
da segunda °raga°, levaria a interpretagao do pronome como correferente do
SN de mesma funcao sintatica na oracao anterior. A vinculagao de urn efeito
de priming a estrategia da funcao paralela nao 6, contudo, necessaria. Assu-
mindo-se que, havendo um efeito de priming, este ocorreria independente-
mente da lingua em questao, o contraste pro/pronome em portugues parece
indicar que a utilizacao de paralelismo de fungOes como criterio para a inter-
pretagao do pronome esta condicionada a impossibilidade de uma interpreta-
cao contrastiva para o pronome na lingua.

2. Pressupostos e hipOteses

Uma melhor compreensao do raciocinio subjacente as hipOteses dos
experimentos aqui relatados requer a explicitagao dos piessupostos tcOricos
que as orientam. Estes remetem a literatura psicolingiiistica acerca do
processamento sentencial, tal como discutida em funcao da hipotese oracional
(Fodor, Bever & Garrett, 1974; Jarvella, 1971; Marslen-Wilson et a., 1978,
Flores d'Arcais, 1988.), a pesquisa acerca da memoria de trabalho operativa
no processamento linguistic° (cf. Gathercole & Baddeley, 1993; Logie,1996),

17 Varia.vel formal é definida em Montalbetti (1984), tal como em (Higgenbothan, 1983), como
uma categoria vazia proveniente de movimento de quantificador.
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assim como a resultados de estudos voltados ao processamento do discurso
que levem em conta a nocao de acessibilidade (Anal, 1994; Greene et al.,
1992; Garrod et al. (1994)).

Assume-se, basicamente, que o processamento em nivel sentencial re-
quer uma representagdo de natureza lexical do enunciado em processamento,
a qual serve de base a criagdo de uma representagdo de natureza sintagmatica
decorrente do parsing (processamento sintatico) de unidades lexicais em uni-
dades oracionais (ou sintagmaticas). A finalizagdo do parsing de uma unidade
sintatica que possa adquirir autonomia semantica, ou o fechamento
(Kimba11,1973) de uma oracao semanticamente completa, permite que a re-
presentagdo de natureza sintagmatica da mesma seja (re)representada em maior
grau de abstragdo em relagdo ao estfmulo de brigem, ou seja, como uma re-
presentagdo de natureza semantica (em sentido estrito)t$ . A existencia de uma
(re)representacao semantica facilita o esvaecimento da representagdo de na-
tureza sintagmatica recem processada da memOria de trabalho (Flores d'Arcais,
1978; Marslen-Wilson et al., 1978).

0 prkessamento sintatico 6, portanto, dependente do acesso a unida-
des lexicais ou sintagmaticas do enunciado analisado, as quais tendem a se
tornar pouco acessfveis apOs o fechamento de uma unidade semanticamente
completa. Considera-se, contudo, que o processador de linguagem (parser), a
cada possfvel fronteira oracional, verifica o contexto subseqiiente de modo a
garantir a manutengdo de informagdo de natureza sintagmatica na mem6ria
imediata caso esta venha a ser necessaria em processamento futuro (Correa,
1995). A sinalizagdo de urn vfnculo sintatico entre oragOes promoveria, entdo,
a manutengdo da representagao sintagmatica da oragdo recem-processada
quando do processamento da °raga() subseqiiente, facilitando, assim, a recu-
peragdo de antecedentes lingiifsticos (SNs) de formas pronominais e o efeito
de fatores de natureza sintatica nesse processo.

Assume-se ainda que quando enunciados sdo processados no discurso, a

18 Considera-se necessario distinguir dois tipos de representacao semantica uma representacao
semantica em sentido estrito, que seria decorrente doparsing (processamento sintatico) do enunciado
aliado a urn processamento semantic° debase lexical e uma representacao semantica em sentido amplo,
a qual seria decorrente do relacionamento da primeira corn o contexto de enunciacao, com o conhecimento
"enciclopedico" do ouvinte, assim como corn outras representacOes semanticas presentes na memoria
de trabalho ao longo do processamento do discurso. Nao esta claro, contudo, a partir de que ponto do
processamento lexical e do parsing representaciaes semanticas em sentido estrito se relacionam corn
informacOes/representaceies de outras fontes. Em particular, nao esta claro sea relacao entre o enunciado
processado e o universo de referencia se da apOs o processamento sintatico e semantic° de uma unidade
oracional ou se ha urn mapeamento imediato de SNs, como expressoes referenciais, assim que estes sao
processados (cf. nota 5).
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identificagao ou criacao da representagao de referentes a partir do
processamento de SNs como expressoes referenciais da origem a representa-
gOes de natureza conceptual, as quais sao mantidas particularmente ativadas
na mem6ria de trabalho, em funcao de sua relevancia como elementos
estruturadores do discurso, de modo a permitir o encadeamento da informa-
cao processada e sua vinculagao ao topic° discursivo. RepresentagOes corres-
pondentes a urn elemento tematico ou postas em foco num segmento discursivo
seriam, entao, mantidas particularmente ativadas ao longo do processamento
do discurso (Greene et al., 1992; Garrod et al., 1994; Jarvella & Nelson, 1982;
Mars len-Wilson & Tyler, 1993).

Diante dente quadro, a interpretagao de urn pronome sujeito por meio de
estrategias de selegao que, tal como a estrategia da functio paralela e o que
se apresenta como seu reverso (ou seja, a recuperagao de urn nao-sujeito),
pressuponham acesso a uma representagao de natureza sintagmatica da ora-
cao contendo possiveis antecedentes, fica restrita a condigOes de processamento
especificas. A presenca/ausencia de um vinculo sintatico entre a oracao con
tendo o pronome sujeito e a anterior pode, assim, atuar na definicao dessas
condigOes. 0 pronome sujeito em oragOes sintaticamente vinculadas tenderia
a ser interpretado a partir de uma estrategia de selegao de urn antecedente
dentre os possiveis antecedentes presentes na oracao imediatamente anterior
a que contem o pronome. Na ausencia de urn vinculo sintatico, o progressivo
esvaecimento da representagao de natureza sintagmatica da oracao que pre-
cede a que contem o pronome sujeito dificultaria o acesso a SNs alternativos
a representagao em foco, usualmente, equivalente a do referente de urn SN
sujeito.

Nao esta claro, contudo, o quanto esta representagao (do sujeito/foco
da oracao anterior a que contem uma forma pronominal sujeito) se mantem
como a mais imediatamente acessfvel em diferentes contextos discursivos.
Estudos baseados na compreensao de pequenos textos apresentam o t6pico
do discurso ou, mais particularmente o elemento tematico (referente em torn°
do qual o discurso 6 construfdo) como a representagao mais imediatamente
accessivel na interpretagdo de formas pronominais (Garrod et al., 1994;
Marslen-Wilson et al., 1993.). Estudos baseados na producao narrativa de
criancas divergem entre a recuperagao predominante de urn sujeito tematico
por meio de prohomes (Bamberg, 1986; Karmiloff-Smith, 1981) e a recupera-
cao do elemento tornado como foco de um segmento discursive (Correa,
1996) semelhantemente ao que 6 observado na producao narrativa de adultos

19 Ver nota 8.
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(Conea, 1993). Urn estudo experimental sobre a compreensao de um pronome
sujeito em situagao de dialog° por adultos falantes de portugues sugere, por
outro lado, que a condicao mais favoravel a interpretagao de uma forma pro-
nominal 6 aquela em que o element() tematico e o foco do segmento discursivo
coincidem (Silveira, 1996). E possivel, portanto, que o grau de ativagdo da
representagao de urn dado referente varie em funcao dos niveis de atividade
da mem6ria de trabalho nos quais esta se mantenha ativada. Assim sendo,
referentes cuja representagao se mantenha ativada em mais de urn nivel de
atividade da mem6ria no processamento discursivo se tornariam mais
accessiveis quando da interpretagao de uma forma pronominal.

Duas hip6teses sao, assim, formuladas a partir dessas consideragoes: (i)
a de que o vinculo sintatico entre oragOes define condigOes de processamento
que possibilitam o uso de estrategias de selegao de um SN como antecedente
de urn pronome sujeito; (ii) a de que a acessibilidade da representagdo de urn
dado referente passive! de interpretar uma forma pronominal varia em funcao
de seu grau de ativagao na memOria de trabalho.

No que diz respeito ao processamento do discurso, foram, ate entao,
consideradas representagoes que adquirem relativa estabilidade na memOria
de trabalho, tal como a de urn elemento tematico e do elemento mantido em
foco em urn particular segmento discursivo. Nao esta claro, contudo, como a
introducao de um referente novo atuaria na acessibilidade relativa daquelas
representagOes. Uma hipotese tentative (iii) 6 a de que um referente novo cria
uma alteragao de foco local que afeta a acessibilidade daquelas representa-
gOes na interpretagao de formas pronominais. 0 quanto a interpretagao de pro
e do pronome 6 afetada pela introducao de um referente novo no discurso 6
uma questa° a ser aqui investigada.

3. Experimentos

Antes do relato dos experimentos cabe uma observagao metodologica.
Estes experimentos devem ser vistos como ensaios para experimentos corn
tecnicas adequadas a captagao de efeitos on line de reativacao de uma dada
representagao e de tempo de processamento. Dificuldades de ordem operacional
impossibilitaram o uso dessas tecnicas num primeiro momento da pesquisa.
Assim sendo, optou -se por proceder ao teste das hip6teses acima formuladas,
por meio da tecnica tradicional de experimentos de compreensao com adultos

pergunta-resposta ou seja, apOs o estimulo linguistic° ter sido
processado, a despeito das limitagoes da mesma. Conseqiientemente, a abor-
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dagem a questao da acessibilidade que se torna viavel aqui 6 considerar que
a selegao/recuperagao de urn dado referente 6 evidencia de que este se encon-
tra accessivel quando da interpretagao da forma pronominal e que a maior
freqiiencia na recuperagao de um dado referente para esta forma sugere que o
acesso a sua representagao 6 preferencial, embora nao necessariamente exclu-
sivo ou imediato.

3.1. Experimento 1

3.1.1. Apresentagao

0 experimento que se segue visa a verificar se a presenga/ausencia de
urn vinculo sintatico entre oragoes 6 um fator que atua no modo como formas
pronominais sujeito sao processadas. 3 ambientes sintaticos foram criados
para o par crftico de oragOes oragOes independentes, coordenadas e tern-
porais. Coordenadas e temporais tern ern comum o fato de ambas apresenta-
rem a primeira oragao do par como sintatica e semanticamente completa. As-
sim, qualquer efeito do vinculo sintatico sobre o modo de interpretagao do
pronome nessas oragOes e em oragoes sintaticamente independentes depende
do reconhecimento de marcas tais como o conectivo e o contorno intonacional
para que a primeira oragao recem-processada seja mantida particularmente
ativada na memoria. Coordenadas e temporais distinguem-se, entretanto, sin-
taticamente (as primeiras nao apresentando dominancia entre si e as segundas
sendo imediatamente dominadas pelo n6 mais alto do marcador frasal corres-
pondente a sentenga) embora possam ser semanticamente equivalentes (dado
que oragoes coordenadas podem apresentar uma relagao temporal entre even-
tos sucessivos). Assim sendo, qualquer diferenga entre coordenadas e tempo-
rais na interpretagao de formas pronominais sujeito ira requerer urn refina-
mento da variavel vinculo sintatico no que concerne as condigOes de
processamento por ela definidas.

Dois tipos de formas pronominais foram utilizadas formas manifestas
de 3a pessoa do singular (ele/ela) e a forma nao manifesta (pro). Parte-se da
hipOtese de que pro sera preferencialmente interpretado como correferente ao
sujeito da primeira oragao do par crftico independentemente do vinculo entre
oragOes.

Os pares crIticos de sentengas (a primeira oragao contendo possiveis
antecedentes para uma forma pronominal e a segunda uma forma pronominal
sujeito) foram inseridos num discurso minimo, como exemplificado em (cf.
Quadro 1). De modo a contrabalangar o referente do sujeito da primeira ora-
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gao do par critic° entre os dois referentes ja introduzidos no discurso, metade
dos textos apresentaram o sujeito da primeira oracao do par critic() tendo como
referente aquele tornado como elemento tematico ou tOpico do discurso e
outra metade corn o sujeito da primeira oracao do par critic° como correferente
a um elemento nao tematico (ate entao secundario). Criou-se, assim, uma nova
condigao experimental, a ser chamada grau de ativactio, como dois niveis, [+
ativado] (correspondendo a situagao na qual o elemento tematico e o sujeito
da primeira oracao do par critic() tam o mesmo referente), outro chamado [-
ativado], quando o referente desses elementos nao coincide.

Tem-se, portanto, tres variaveis independentes, num design fatorial 3
(vinculo sintatico) X 2 (forma pronominal) X 2 (grau de ativagao), no qual o
ultimo 6 um fator grupal:

* vinculo sintatico (independentes, coordenadas, temporais);
* termo anaf6rico (pro e pronome);
* grau de ativacao (+ / -).

A variavel dependente foi o numero de respostas em que o pronome
sujeito a interpretado como correferente do sujeito da oracao anterior para
uma pergunta relativa ao referente ao sujeito/agente do verbo na segunda
oracao do par critic°, como por exemplo, quem viu? Para facilitar a caracte-
rizagao dessas respostas e o relacionamento dos presentes resultados corn
resultados anteriores, essas respostas sera° chamadas de respostas paralelas,
embora nao necessariamente estas envolvam urn paralelismo sintatico (ou
configuracion al).

A hip6tese de que o falante de portugues Lida corn uma distingao entre
pro e pronome faz prever um maior numero de respostas paralelas para pro do
que para o pronome. Espera-se, contudo, que essa diferenga seja particular-
mente manifests em sentengas corn vinculo sintatico, em fungao da hip6tese
de que este fator pode definir as condigOes de acesso a representagao de um
SN alternativo ao sujeito da primeira oracao do par.

Urn efeito do grau de ativactio da representagao do referente do SN
sujeito da primeira oracao do par 6 previsto, corn mais respostas paralelas na
condigao [ +1. Esse efeito 6, nao obstante, previsto de owner particularmente
na interpretagao do sujeito de oragOes independentes.

0 quadro 1 apresenta exemplos dos textos utilizados, contrastando cada
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Oracifies independentes, com pro/pronome sujeito:

Pedro costuma ler jornal todo dia.
Ele e Leonardo conversam muito sobre politica.

(+ativado) Pedro avistou Leonardo no escrit6rio.pro/E/e contou as tiltimas
novidades e pro saiu.
(-ativado) Leonardo avistou Pedro no escrit6rio. pro/Ele contou as illtimas
novidades e pro saiu.

Oracties coordenadas, com pro/pronome sujeito:

Emilia gosta de fazer exercicios.
Ela e Cristina caminham na Lagoa.

(+ativado) Emilia chamou Cristina e pro /ela atravessou o sinal vermelho.
(-ativado) Cristina chamou Emilia e pro /ela atravessou o sinal vermelho.

Oracoes temporais, corn pro/pronome sujeito:

Alexandre sempre estuda com interesse.
Ele e Rodrigo vao todos os dias a faculdade.

(+ativado) Alexandre viu Rodrigo nos pilotis quando pro /ele mostrou o
novo calendario escolar.
(-ativado) Rodrigo viu Alexandre nos pilotis quando pro /ele mostrou o
novo calendario escolar.

Quadro 1: Exemplos de textos em todas as condicks experimentais

3.1.2. Metodo

Sujeitos: 24 falantes adultos de portugues, estudantes universitarios e
profissionais de nivel superior, corn idades de 18 a 50 anos (media 29.4), dos
quais 15 eram do sexo feminino foram testados. Os sujeitos foram divididos
em dois grupos de 12 (com distribuigao semelhante de homens e mulheres)
correspondentes aos niveis da variavel grau de ativacao. Assim, urn grupo
recebeu apenas textos com o par critic() de oracoes na condigao ativado] e
o outro grupo recebeu apenas textos corn o par critic() na condigao [- ativado].

Material: foram utilizados 24 textos diferentes: 12 tipos de textos cor-
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respondentes a duas instancias de cada uma das 6 condicOes decorrentes da
manipulacao de vinculo sintdtico e forma pronominal, os quais foram varia-
dos em funcao do fator grau de ativacdo, dando origem a dois conjuntos de
textos. Cada urn desses conjuntos de 12 textos foi destinado a um grupo de
sujeitos, respectivamente. Os textos foram controlados quanto a estrutura sin-
tatica das sentencas, levando em conta a transitividade dos verbos, e quanto a
possiveis direcionamentos semanticos ou relativos a plausibilidade de even-
tos. Cada versao dos textos foi impressa em uma ficha tamanho medic), de
modo a facilitar a reordenagao da ordem de apresentacao dos textos a cada
sujeito testado. As versOes foram distribuidas de forma a cada sujeito ser sub-
metido duas vezes a todas as condigoes experimentais, sem que urn mesmo
tipo de texto fosse repetido. Alm dos textos experimentais, foram criados
textos distratores (isto 6, textos apresentados corn o intuito de despistar os
sujeitos quanto aos reais objetivos do teste e evitar que suas respostas aos
textos experimentais sejam produto de estrategias decorrentes de seu entendi-
mento dos objetivos do teste) com estrutura textual semelhante, para serem
entremeados aos textos experimentais, seguidos de perguntas tais como a
que, onde, em contraste corn as perguntas corn quem dirigidas aos textos
experimentais.

Procedimento: Os sujeitos foram convidados a participar de um
experimento sobre compreensao de linguagem. Foram instruidos a ouvir com
atencao pequenos textos, apresentados pelo experimentador, de modo a
responder a uma pergunta ao final. Tres textos de aquecimento, dois destes
seguidos de perguntas diferentes do tipo de pergunta da tarefa experimental,
foram preparados. Em geral, ap6s dois textos de aquecimento os sujeitos j a se
viam prontos a desempenhar a tarefa. Todos os textos e perguntas foram
apresentados oralmente e as respostas tambem foram dadas oralmente. A
apresentacao oral foi preferida por considerar-se que nesta a nao recuperabilidade
de representacoes que se esvaem da memOria imediata facilita o teste das hip6teses
aqui formuladas. As respostas dadas pelos sujeitos tambdm foram gravadas de
modo a permitir que as anotacoes do experimentador fossem conferidas
posteriormente. Caso os sujeitos pedissem para repetir urn texto, este era passado
para o fim da lista de textos. Caso corrigissem uma resposta, as duas eram
registradas mas apenas a primeira computada, por corresponder ao referente
mais imediatamente acessivel. A ordem de apresentacao dos textos experimentais
foi aleatorizada, evitando-se, contudo, que umamesma condicao fosse apresentada
em dois textos sucessivos ou que uma dada condicao ocupasse recorrentemente
uma certa ordem. A ordem de apresentacao dos textos distratores manteve-se
fixa entre os sujeitos. A situacao de "entrevista" transcorreu informalmente, face
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a face, ou numa sala vazia da Universidade ou em outro ambiente no qual sujeito/
experimentador pudessem estar isolados. A testagem levou em tomo de 10
minutos, por sujeito.

3.1.3. Resultados.

As respostas paralelas foram submetidas a uma analise da variancia de
design 3 (vinculo sintdtico) X 2 (forma pronominal) X 2 (grau de ativagao),
no qual os dois primeiros fatores foram medidas repetidas. A tabela 1 apre-
senta a percentagem dessas respostas por condicao.

Grau de Ativac5o**
Forma + ativado - ativado

Pronominal
VInculo sintatico***

Ind. Coo. Temp. Ind. Coo. Temp.
pro 97.9 91.6 95.9 81.3 83.3 79.7

pronome 91.7 39.6 39.6 66.7 33.3 37.5

Media Total 94.8 65.6 67.8 74.0 58.3 58.6

l'abela 1: Distribuicao (%) de respostas paralelas em funcio de vinculo .sintdtico, forma
pronominal e grau deativacdo (n=24)*
* n indica o total absoluto de respostas por condicao experimental.
** Grau de ativacao: + ativado, o elemento tematico e o sujeito da primeira oracao do par
critico tem o mesmo referente; - ativado, o elemento tematico e o sujeito da primeira oracdo
do par critic() tem referentes distintos.
***Vinculo sintdtico: Ind., oracaes independentes , Coo., coordenadas e Temp., temporais.

Os resultados foram os seguintes: as Wes variaveis manipuladas apresentam
efeito principal significativo, na direcao prevista Vinculo sintdtico, F(2,46) =
17.54 p<.0001 (Medias: 1.7 (ind); 1.24 (coo); 1.26 (sub)), corn urn mknero mai-
or de respostas paralelas para as formas pronominais sujeito de (raga° indepen-
dente; Forma pronominal, F(1,46) = 62.98 p<.0001 (Medias: 1.74 (pro); 1.0
(pronome), corn urn maior numero de respostas paralelas para pro; Grau de
ativactio, F(1,46) = 9.59 p<.01 (Medias: 1.51 (+); 1.28 (-), obtendo-se mais
respostas paralelas quando o sujeito da primeira oragao do par e o elemento
tematico coincidem.

Quanto a interagoes, o efeito da interagao entre vinculo sintdtico e forma
pronominal foi altamente significativo: F(2,92) = 20.72 p< .0001. A Tabela 2
apresenta as medias.
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Forma pronominal
pro

pronome

Ind.
Vinculo sintatico**

Coo. Temp.
1.79

1.6

1.73

0.75

1.71

0.81

M6dia Total 1.7 1.24 1.26

Tabela 2:Media de respostas !tined° paralela em fungi() de vinculo sintatico e
forma pronominal (escore maxim° = 2)*
* 0 escore maximo 2 indica que os sujeitos foram submetidos a duas instancias de cada
condicao experimental.
** Vinculo sintatico: Ind., oracoes independentes , Coo., coordenadas e Temp., tempo-
rais.

Observa-se na Tabela 2 que o contrastepro/pronome se manifesta em todas
as condigOes, sendo que este se faz particularmente notavel na presenga de urn
vfnculo sintatico. Nao ha aqui clara evidencia de urn comp ortamento diferencia-
do em relagao a coordenadas e temporais, embora essas ultimas paregam admitir
mais que as primeiras correferencia de pro com urn nao sujeito e a correferencia
do pronome com o sujeito. As medias na Tabela 1 sugerem, no entanto, que a
diregao opostas das medias para coordenadas e temporais na Tabela 1 deve-se
condigao - ativada. A interagao dos tres fatores manipulados nao alcangou, con-
tudo o nfvel de significancia, embora se tenha aproximado deste (p<.01). Este
quase efeito aponta para uma diferenga do efeito de grau de ativacao sobre
oracoes independentes e sintaticamente vinculadas, sendo mais visivel nas pri-
meiras, no que se refere a interpretagao do pronome.

3.1.4. Discuss ao

0 efeito principal de forma pronominal confirma resultados anteriores
(Correa, 1989), demonstrando que o falante de portugues estabelece urn contraste
entre pronome e pro. A interagao significativa obtida entre forma pronominal e
vInculo sintatico corrobora ainda a hip6tese de que condigOes de processamento
especfficas, tais como a caracterizada aqui pelo efeito de vfnculo sintatico, podem
neutralizar este contraste. Em sentencas independentes, a diferenciagao entre pro
e pronome tende a ser minimizada enquanto que em oracoes sintaticamente
vinculadas, a possibifidade de acesso a representagao de dois possfveis antecedentes
para a forma pronominal permite que o contraste se estabelega. Parece, pois,
haver dois modos de interpretagao de formas pronominais em fungao das condigOes
de acesso a determinados tipos de representagao na memoria de trabalho uma
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interpretagao na qual um antecedente (representagdo equivalente a de urn SN)
recuperado e uma interpretagao na qual 6 recuperada a representagdo
(possivelmente de natureza conceptual) corn maior grau de ativagao.

0 efeito de grau de ativactio sugere que o fato de uma representagdo estar
ativada em mais de urn nivel de atividade da mem6ria de trabalho favorece o
acesso a esta quando da interpretagao de formas pronominais sujeito. Este efeito
se manifesta tanto na interpretagdo de pro quanto na do pronome. Contudo,
enquanto esse efeito sobrepro se manifesta ern todas as condigOes definidas em
fungdo de vinculo sintatico, no caso do pronome este efeito parece se restringir a
(ou a se manifestar caracteristicamente em) oragOes independentes. 0 efeito so-
bre pro independentemente do vinculo sintatico sugere que a interpretagao da
forma fonologicamente vazia 6 feita por urn procedimento de natureza discursiva

manutengao do foco, independentemente do ambiente sintatico. A possibili-
dade de o grau de ativacao afetar diferentemente a interpretagao de pronomes
sujeitos em fungdo da presenga/ausencia de vinculo sintatico 6 compativel com a
diferenga aqui proposta para os procedimentos de interpretagao dessas formas
em fungdo desse fator em sentengas sintaticamente vinculadas, atuaria uma
estrategia de selegao de antecedente e em sentengas sintaticamente independen-
tes, urn procedimento de natureza discursiva orientado pela acessibilidade relati-
ve das representagoes de possiveis referentes para o pronome. A relativa resis-
facia dos pronomes a este efeito de grau de ativagdo sugere, pois, que o espago
sentencial 6 prioritario quando da busca de urn antecedente para urn pronome.
Uma amostra ampliada 6, contudo, necessaria para atestar se estas observagOes
podem ser sustentadas.

3.2. Experiment° 2

3.2.1. Apresentagdo

Este experimento segue a 16gica do experimento anterior mas restringe-se
a verificar a interpretagilo de formas pronorninais como sujeito de or awes sinta-
ticamente independentes. Diferentemente daquele, contudo, os textos experi-
mentais foram concebidos de modo que o sujeito da oragdo imediatamente ante-
rior a que cont6m a forma anafOrica nao corresponds necessariamente a repre-
sentagao equivalente ao foco do segmento discursivo na qual o par critic° de
oracoes se encontra. 0 texto 1 abaixo demonstra o modo como o discurso foi
ampliado para essa distingdo ser estabelecida (cf. Quadro 2).
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Texto 1:
Janete é estudante de Biologia. Ela costuma trabalhar corn Irene no

laborat6rio.

Hoje, Janete deu inIcio a uma nova experiencia. pro Ajustou o mi-
crosc6pio, pro preparou as laminas e pro chamou Irene, para PRO) cole-
tar as amostras. pro / Ela registrou as observacoes.

Os dados ja estao prontos para analise.

Quadro 2: Exemplo de texto na condicio Fl (foco do segmento = elemento tematico; refe-
rente de PRO I elemento tematico

Neste texto, tern-se urn elemento tematico (Janete), que pode ou nao ser
retomado no segmento discursivo subseqiiente, introduzido por um marcador
(no caso acima "hoje") para mais clara delimitagao. Esta referencia 6 mantida
por pro numa seqiiencia de tres oragOes coordenadas e localmente alterada
pelo sujeito do infinitivo PRO, o qual 6 interpretado correferencialmente ao
SN objeto da °raga° imediatamente anterior. Assim, o sujeito da °raga° ime-
diatamente anterior 6 necessariamente distinto do foco do segmento discursivo,
embora possa coincidir como elemento tematico (quando este nao 6 mantido
em foco no segmento discursivo em questao).

Este formato de texto permite, assim, que se verifique, mais claramente
do que no Experimento 1, quando uma resposta paralela para uma forma
pronominal sujeito de oracao independente recupera o SN sujeito da oracao
anterior (como sugerido pela estrat6gia da funcao paralela) e quando esta
remete ao foco do segmento discursivo no qual se encontra o par critic° de
oragOes. Recuperar o sujeito da oracao imediatamente anterior significa recu-
perar o antecedente de PRO, o qual, dada a cadeia anaf6rica, 6 o SN objeto da
oracao coordenada na qual a oragao infinitiva se encaixa. Diante desse forma-
to de texto, 6 possfvel manipular grau de ativactio em relagao ao foco do
segmento e ao elemento tematico, como no experimento 1, como tambem
introduzir um referente novo como antecedente de PRO, de modo que se
verifique o quanto esta introducao afeta o acesso a representagao correspon-
dente aqueles. Assim sendo, foi caracterizada uma variavel chamadafoco, que
se manifesta em 3 nfveis:
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Fl : foco do segmento = elemento tematico; referente de PRO I elemento
tematico;

F2: foco do segmento 1 elemento tematico; referente de PRO = elemen-
to tematico;
F3: foco do segmento I elemento tematico; referente de PRO (novo) 1
element() tematico.

0 texto 1 acima exemplifica a condigao Fl. Os textos 2 e 3 abaixo, as
condigoes F2 e F3 respectivamente" . Em todas as condicties, a forma anafOrica
foi manipulada (pro e pronome):

Texto 2:

Janete é estudante de Biologia. Ela costuma trabalhar com Irene no
laboratorio.

Hoje, Irene deu inicio a uma nova experiancia. pro Ajustou o
microscopio, pro preparou as laminas e pro chamou Janete para PRO
coletar as arnostras. pro / Ela registrou as observacoes.

Os dados ja estao prontos para analise.

Quadro 3: Exemplo de texto na condicao F2 (foco do segmento I elemento tematico; refe-
rente de PRO = elemento tematico

" A inciusao de I c 'e t- eri -u- tematico "tredRive rf, orresponu 11 t-unuiat, c ci tic uvc is
ao foco do segmento e urn referente novo 6 introduzido em SN objeto, ao qual remete o sujeito de
PRO, tornaria o design mais equilibrado. Esta condicao nao foi, contudo, especificada neste
experimento pois isto aumentaria substancialmente o mimero de textos por sujeito, o que tornaria
a tarefa cansativa, comprometendo a qualidade das respostas obtidas. Alternativamente, poder-
se-ia, tomar foco como variavel inter-sujeitos, expondo diferentes grupos a diferentes condiVies.
Isso iria requerer, contudo, que se ampliasse substancialmente a amostra. Como este experimento
foi conduzido como urn ensaio, optou-se por lidar corn apenas tres niveis da variavelfoco, sendo
a inclusao de uma nova condicao F4 prevista para teste por meio de tecnicas (leitura auto-
monitorada, por exemplo) que facilitem a apresentacao de urn maior ntimero de textos a cada
participante do experimento.
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Texto 3:

Janete é estudante de Biologia. Ela costuma trabalhar corn Irene no
laboratorio.

Hoje, Irene deu inIcio a uma nova experiencia. pro Ajustou o micros-
copio, pro preparou as laminas e pro chamou Helena, aluna nova, para
PROD coletar as amostras. pro / Ela registrou as observacoes.

Os dados já estao prontos para analise.

Quadro 4: Exemplo de texto na condicao F3 (foco do segmento 'elemento tematico; refe-
rente de PRO (novo) 'elemento tematico

Tem-se, assim, um design fatorial 2 (forma pronominal: manifesta/ndo
manifesta) X 3 (foco: Fl, F2, F3), atraves do qual busca-se verificar que re-
presentacao se torna mais acessivel (aqui entendida como preferencialmente
recuperavel) em cada contexto definido em fungdo da variavelfoco. Em todos
os textos, a pergunta critica se refere ao referente da forma pronominal cor-
respondente ao sujeito/agente do verbo da segunda oragao do par critic°.
Assim, nos textos acima, a pergunta crftica é "quern registrou as observa-
goes?"

Quanto a variavel dependente, essa sera fungdo da resposta predomi-
nante, contrastando-se respostas paralelas (correspondentes ao referente do
sujeito da oragdo anterior) corn respostas foco do segmento, correspondentes
a representacdo do referente do sujeito da primeira oracao do segmento
discursivo introduzido por um marcador temporal. Com base em estudo da
compreensao de formas pronominais no dialogo (Silveira, 1996), assim como
nos resultados do experimento 1, espera-se que respostas foco do segmento
predominem. Tendo em vista o efeito de grau de ativactio no experimento 1,
espera-se que foco atue no 'Rimer() de respostas foco do segmento obtidas,
corn um maior mimero dessas respostas na condicdo em que foco do segmen-
to e elemento tematico coincidem.
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Sujeitos: Os sujeitos foram 30 falantes adultos de portugues, estudantes
universitarios e profissionais de nivel superior, com idades de 18 a 30 anos
(media 23.2), sendo 22 do sexo feminino. Tal como no experimento 1, estes
foram convidados a participar de uma, tarefa de compreensdo de linguagem,
que se realizou numa sala isolada da universidade ou em outro ambiente onde
sujeito e experimentador pudessem ficar is olados.

Material: foram utilizados 6 tipos de textos, cada qual corn 6 versOes
correspondentes as condigoes experimentais. A elaberagdo dos textos obser-
vou o controle de estrutura sintatica, incluindo a transitividade dos verbos,
direcionamentos semanticos ou relativos a plausibilidade de eventos, assim
como o nthnero de silabas dos nomes prOprios e da sentenca critica. Cada
versa() foi impressa em uma ficha tamanho medic), tal como no experimento 1,
e a ordenacdo das mesma, preestabelecida em fungdo dos procedimentos aci-
ma caracterizados (3.1.2) precedia cada teste. Dado que os textos do presente
experimento sdo maiores dos que os do experimento anterior, cada sujeito foi
submetido a apenas uma instancia de cada condigdo. Foram incluidos 12 tex-
tos distratores distribuidos de modo a que os textos experimentais ndo tives-
sem apresentagdo contigua. Os textos distratores tern formato semelhante ao
dos textos experimentais e as perguntas que os seguem versam sobre uma
informagdo correspondente a macro-proposicao do texto ou a um detalhe, de
modo a evitar a dependencia do ouvinte a apenas um tipo de estrategia de
compreensdo.

Procedimento: observou-se o mesmo do experimento 1. 0 tempo de
duragdo foi de cerca de 15 minutos.

3.2.3. Resultados

A tabela 3 apresenta a distribuicdo de respostas foco do segniento (P-F)
(i.e. correspondentes ao foco do segmento discursivo demarcado pelo marcador
temporal) e das respostas pardielas (RP) (i.e., respostas que retomam o ante-
cedente de PRO, sujeito da oragdo imediatamente anterior a que contem o
pronome), por condigdo experimental.
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Forma
pronominal

pro

pronome

Fl
Foco**
F2 F3

RF RP
Tipo de resposta***
RF RP RF RP

86,7

83,3

13,3

16,7

50,0

56,7

50,0

43,3

66,7

30,0

13,3

60,0

M6dia total 85,0 15,0 53,4 46,7 48,4 36,7

Tabela 3: Distribuicao (%) de respostas por condicao experimental (n=30)*
* n refere-se ao total absoluto de respostas por condicao experimental
** Foco: Fl: foco do segmento = elemento tematico; referente de PRO 1 elemento
tematico;

F2: foco do segmento 1 elemento tematico; referente de PRO = elemento
tematico;

F3: foco do segmento 1 elemento tematico; referente de PRO (novo) 1 elemento
tematico.
"* Tipo de resposta: RF= resposta correspondente ao foco do segmento discursivo/
RP= resposta paralela,correspondente ao antecedente de PRO.

Observa-se na Tabela 3 que o ninnero de respostas correspondentes ao
foco do segmento é predominante em todas as condigOes exceto F2 pro e F3
pronome. Em F2 pro o ninnero de respostas se distribui eqiiitativamente entre
respostas foco do segmento (RF) e respostas paralelas RP. Nesta condigao a
recuperagdo do referente do sujeito da oragdo anterior corresponde a recupe-
ragao do elemento tematico. Observa-se, entao, que a dupla ativagdo delta
representagdo a torna tao acessfvel quanto a representagdo correspondente ao
foco do segmentoContudo, esta condigao de acessibilidade parece afetar par-
ticularmente a interpretagao de pro. A interpretagdo do pronome ainda é feita
predominantemente pelo foco do segmento. A condigao F3 tern no sujeito da
°raga° imediatamente anterior a que contem a forma pronominal sujeito a recu-
peragdo de um referente novo, como antecedente de PRO. Observa-se que a
interpretagdo de pro, embora afetada por esta condigao nao apresenta tendencia
A recuperagdo deste elemento. 0 foco do segmento continua sendo a °KA°
preferencial e como alternativa a este o elemento tematico se apresenta mais
acessfvel que o elemento novo, referente de PRO. 0 pronome, ao contrario, atrai
a referencia para o elemento novo, o qual se torna a respostapredominante nesta
condigao. De modo a verificar se as diferengas observadas sao estaticamente
significativas, as respostas RF foram submetidas a uma ANOVA 3X2, onde os
dois fatores sao medidas repetidas.

Os resultados apresentam urn efeito altamente significativo da variavelfoco
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F(2,58) =12.6 p< .00001 relativo as medias .85 para Fl; .53 para F2 e .48 para F3.
Tem-se assim um mimero predomin ante de respostas RF na condigdo Fl, na qual
o foco do segmento coincide corn o elemento tematico. Na condigdo F2, na qual
o elemento tematico corresponde ao antecedente de PRO, sujeito da °raga°
imediatamente anterior a que contem o pronome, a escolha do antecedente pare-
ce ser feita aleatoriamente entre o foco do segmento e o elemento tematico. A
condigab F3 apresenta o menor ninnero de respostas correspondentes ao foco
do segmento. Respostas paralelas (RP), em que o referente de PRO, elemento
novo 6 recuperado corresponderam a apenas 36,7% das respostas alternativas ao
foco do segmento. Os 14,9% restantes recuperaram o elemento tematico.

Tambem foi significativo o efeito da interagdo entre foco eforma pronomi-
nal F(2,58) = 4,74 p = .01, tal como sugerido pela leitura da Tabela 1. A Tabela
4 corresponde a uma simplificagao daquela, apresentando as medias das respos-
tas RF por condigab experimental.

Forma pronominal Fl
Foco***

F2 F3

pro 0,87 0,5 0,67

pronome 0,83 0,57 0,3

Media Total 0,85 0,53 0,48

Tabela 4: Medias de respostas RF* em fungi° de foco e forma pronominal (escore max =
1)**

* Respostas correspondentes ao foco do segmento discursivo
** 0 escore maxim° 1 indica que cada sujeito foi submetido a uma instincia de cada condi-
cio experimental.
***Foco:Fl: foco do segmento = elemento tematico; referente de PRO' elemento tematico;
F2: foco do segmento elemento tematico; referente de PRO = elemento tematico;
F3: foco do segmento' elemento tematico; referente de PRO (novo)' elemento tematico.

Ohserva-Re tine nos condigOes Fl e F3 a dire00 das medias é nposta a
que se verifica na condigdo F2. Enquanto que naquelas pro Obteve um maior
ninnero de respostas RF, nesta filtima, tem-se o reverso o numero de res-
postas RF 6 (ainda que pouco) maior quando a forma pronominal 6 manifesto.
Observa-se ainda que enquan to que em Fl ha uma pequen a diferenga entre as
medias para pro e pronome, em F3 esta diferenga a consideravel. Estes resul-
tados reiteram a observagdo feita anteriormente de que a interpretagao de pro,
embora afetada pela presenga de um elemento novo, como antecedente de
PRO em F3, 6_ mais afetada pelo fato de este antecedente corresponder ao
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elemento tematico em F2. 0 pronome, ainda que afetado de forma semelhante
pela recuperagao do elemento tematico como antecedente de PRO, 6 muito
mais sensivel a presenga de um elemento novo como antecedente de PRO em
F3. Este efeito pode ser ainda mais claramente verificado quando se contras-
tam, na Tabela 3, as respostas paralelas (correspondentes ao antecedente de
PRO) obtidas para pro e pronome na condigao F3 (diferenga significativa T =
-5,04 p < .0001).

3.2.4. Discussao

Os resultados deste experimento sao compativeis corn a hipOtese de que
o grau de ativagao de uma dada representagao na mem6ria de trabalho 6 urn
fator a ser levado em conta no modo como formas pronominais sujeito sao
interpretadas. A condigao em que a ambiguidade potencial da referencia pro-
nominal 6 minimizada 6 aquela em que a representagao correspondente ao
foco do segmento tambem se mantem ativada como elemento tematico, cor-
roborando resultados relativos a interpretagao do pronome em uma situagdo
dialOgica (Silveira, 1996). Os presentes resultados sugerem ainda, que a inter-
pretagao de pro em sentencas independentes remete diretamente ao mais alto
nivel de atividade da memOria de trabalho no processamento do discurso, ou
seja, o nivel no qual se mantem ativados elementos de natureza tematica e a
partir do qual se promove o monitoramento da compreensao em nivel discursivo
(cf. Correa, 1993). 0 contraste pro/pronome, praticamente neutralizado nas
condigoes Fl e F2, em consonancia corn o que foi obtido no Experimento 1,
torna a se manifestar na condigao F3, ou sej a, quando urn referente alternativo
ao que se apresenta como foco do discurso ou da unidade discursiva em ques-
tao se apresenta acessivel. No caso de sentencas independentes, a acessibili -.
dade de um element() alternativo ao que detem o foco da referencia parece
ficar restrita a condigees em que um elemento novo 6 introduzido e colocado
localmente em foco. A recuperagao deste como antecedente de PRO parece
ser um meio de tornar sua representagao particularmente ativada. Do contra-
rio, o contraste entre pro/pronome parece se manifestar no ambito de senten-
cas sintaticamente vinculadas, como no Experimento 1, cujo processamento
parece garantir o acesso a um SN alternativo ao sujeito da primeira oragao do
par.

4. Discussao geral e conclusao

Este estudo teve como objetivo distinguir condigoes de processamento
que facilitam o use de estrategias de selegao de antecedentes lingiiisticos para
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uma forma pronominal de condigOes que favorecem o acesso privilegiado a
uma dada representacdo mantida particularmente ativada na mernoria, no
processamento do discurso. A presenca /ausencia de um vinculo sintatico em
um par de oragOes que contenham uma forma pronominal sujeito e possiveis
antecedentes para esta foi apontada como fator que permite distinguir essas
condigOes.

Os resultados obtidos sugerem que a existencia de um vinculo sintatico,
garantindo o acesso a uma representagao de natureza sintagmatica da primei-
ra oraga-o do par, favorece a selegao de antecendetes lingiiisticos (SNs) na
interpretagdo de urn pronome sujeito. Na ausencia dense vinculo, uma repre-
sentagdo mais abstrata, mantida particularmente ativada na membria de traba-
lho 6 prioritariamente recuperada.

Esses resultados sdo comp ativeis com urn modelo da memOria de traba-
lho que opera paralelamente em tres niveis de atividade urn nivel que man-
tem ativadas representacOes dos elementos tematicos do discurso, um nivel
que mantem particularmente ativada a representagedo correspondente ao foco
de urn segmento discursivo e um nivel imediato, no qual se mantem a repre-
sentagao de natureza lexical e/ou sintagmatica do enunciado em processamento.
Observa-se que, quando a representagao mantida no nivel imediato de ativida-
de da memoria apresenta possiveis antecedentes para uma forma pronominal
sujeito o que 6 facilitado pela existencia de urn vinculo sintatico entre as
oragOes, um destes 6 selecionado. Do contrario, a representagdo correspon-
dente ao foco do segmento discursivo 6 prioritariamente recuperada. A condi-
gRo de acesso que minimiza a ambigiiidade da forma pronominal como sujeito
de oragOes independentes é, contudo, aquela em que um referente se mantem
representado em mais de um nivel de atividade da mem6ria como foco do
segmento discursivo ern questao e como elemento tematico.

Na interpretacao de formas pronominais sujeito por falantes de portugu-
es, a ausencia de um vinculo sintatico entre nragnec tenrie a nPutrali7ar n

contraste pro/pronome, que se estabelece quando da presenca de possiveis
antecedentes lingiiisticos na mernOria imediata. Esse contraste pode, contudo,
ser restabelecido, quando ha uma alteragao local do foco do segmento
discursivo, tornando acessivel uma representagdo alternativa aquele. Os fato-
res responsaveis pela alteragdo local do foco da referencia ainda nao se encon-
tram precisamente definidos. A introducao de um referente novo tornado corn
antecedente de PRO (sujeito de infinitivo) parece criar uma condicao favora-
vel a essa alteragab.
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Uma formulagdo geral para a condicao de processamento necessaria ao
estabelecimento do contraste pro/pronome seria, entao, a possibilidade de
acesso a uma representagao alternativa a que se mantem prioritariamente em
foco (particularmente ativada), seja no ambito de urn enunciado, quando es-
trategias de selegao de urn antecedente linguistic° podem ser operativas, sej a
no ambito de urn segmento discursivo mais amplo. As alteragOes de foco ca-
racteristicas da dinamica do discurso tornam a referencia do pronome pleno
particularmente vulneravel. Essa observagao reitera a tese de que nao é neces-
sari° atribuir plurifuncionalidade ao pronome para dar conta do fato de este
poder recuperar tan to a representagao mantida em foco no segmento discursivo
em processamento quando urn representagao mais imediatamente acessivel
(Correa, 1993; 1996).

Diante dos presentes resultados e consideragoes, estrategias tais como a
da funcao paralela sao de relevancia bastante limitada no processamento
lingUistico. Essa estrategia seria operativa em sentencas sintaticamente vincu-
ladas em linguas, como o ingles, em que um contraste pro/pronome nao se
estabelece. Contudo, o uso dessa estrategia nao seria necessariamente decor-
rente da reativagao da forma da primeira °raga° do par, quando do
processamento da segunda, como recentemente sugerido (Smyth, 1993), do
contrario, resultados semelhantes aos obtidos em ingles deveriam ser encon-
trados em portugues, a despeito da possibilidade de um contraste entre pro-
nome epro nessa lingua.

A despeito das limitagOes advindas da metodologia atraves da qual a
presente investigagao foi conduzida, os resultados obtidos sao compativeis
com uma teoria de processamento linguistico na qual o conceito de
acessibilidade apresenta-se como fundamental. 0 uso de estrategias de selegao
que levam em conta propriedades formais do material linguistic° estaria
subordinado a uma particular condicao de acessibilidade, qual seja, de acesso
a representagao de natureza sintagmatica da ()raga° que contem possiveis
antecedentes para o pronome.

(Recebido em julho de 1997. Aceito em dezembro dee 1997)
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As VOZES DA SOCIEDADE: LETRAMENTO, CONSCIENCIA E PODER*

(The Voices of Society: Literacy, Consciousness and Power)

Jacob L. MEY (Universidade Estadual de Campinas
& Universidade de Odense, Dinamarca)

ABSTRACT: The dialectic tension between the phenomenon of illiteracy and the
remedial efforts of the literate to 'provide' a voice for those who don't have
one, reflects at the same time the difficulties that the emerging discourses
have to struggle with, and highlights the importance of this struggle as one
that belongs to the oppressed, not the well-meaning educators and political
activists. It also informs the latter's efforts on behalf of the uneducated.
Naturally these issues have attracted a good deal of attention of some
specialists in South America. There is now a movement afoot there that aims
at placing 'illiterate discourse' inside the societal discourse proper without
letting the latter manipulate the former for its own ends. I will address the
typical exigencies and limitations inherent in such efforts, but at the same
time point to new ways of understanding and handling the problem of literacy
in a developing country.

RESUMO: Baseado no trabalho de Bourdieu e outros, este artigo estende o use
da metafora da voz para o discurso da sociedade, em que as vozes individu-
ais representam as formacaes sociais e os seus sub-discursos especificos. 0
discurso do letramento, em particular, e focalizado como urn exemplo de tal
formactio, no sentido de que a sua presenca versus a sua ausencia e concebi-
do como sendo o que define os que estao dentro ou fora do discurso proprio
- uma voz iletrada nao e percebida como sendo uma voz apropriada. A ten-
sao diaMtica entre o fenomeno do iletramento e os esforcos remediais do
letrado de dar voz aqueles que nao a tem, reflete as dificuldades enfrentadas
pelos discursos emergentes e ressalta a importancia de uma luta que e dos
oprimidos e nao de educadores bem intencionados e ativistas politicos. Stio
focalizadas no artigo as exigencias e as limitacoes inerentes nos esforcos
recentemente feitos para inserir o discurso do iletrado dentro de um discurso
social prOprio e stio tambem sugeridas novas maneiras para se entender e se
lidar corn o problema do letramento em urn pais em desenvolvimento.

KEY WORDS: Literacy; Intercultural communication in mother tongue;
Pragmatics.

* Conferancia apresentada, em ingle's, no Congresso Internacional de Atenas, maio de 1997.
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PAIAVRAS-CHAVE: Letramento, Comunicacao intelectual em lingua materna;
Pragmatica.

0. Introdugao. Tecnica e tecnologia: a sindrome de Elvira Madigan

De modo geral, pode-se definir uma tecnologia como uma `tecnica me-
diadora', um meio material que prove o acesso a alguma area da atividade ou
do conhecimento humano. Assim, a tecnologia automotriz possibilita que lu-
gares distantes sejam alcangados em menos tempo e corn menos esforgo; a
tecnologia odontolOgica fornece os meios para que os nossos dentes sejam
reparados antes de que eles caiam; a tecnologia da informagao nos permite
acessar a Internet e todas as maravilhosas fontes de informagao que possam
ser vela encontradas, bem como nos envolver, virtualmente, em diversas
atividades emocionantes por intermedio dos MUD'S [domfnios dos usuarios
mtiltiplos] e dos avancos similares.

Mas aliada a essa definigao primaria, ha uma grande quantidade de ou-
tros objetivos e efeitos que nao sao tao bem definidos e patentes. Como exemplo
de um desses efeitos, e de como a tecnologia nos sugestiona, citarei o caso do
bem conhecido tema do segundo e lento movimento (Adagio) do concerto
para piano de Mozart, opus 25, em d6 maior, K.V. 467, e mostrarei de que
maneira esta pega da nossa heranga cultural (` conhecimento') foi, para n6s,
(re)definida, tornando-se familiar e acessfvel, agaves do meio `formador de
opiniao' dos filmes cinematograficos, acompanhados da 'tecnologia' do som.
Eis como isso teria acontecido:

Ha uns vinte anos, a indirstria cinematografica sueca langou urn filme
que teve muito sucesso, baseado na curta mas intensa vida de Sixten Sparre,
tenente da cavalaria e herdeiro de uma famIlia nobre, que teve a infelicidade
de se apaixonar por uma moga pobre, a artista circense Elvira Madigan. A
hist6ria de amor dos dois obedece ao padrao estabelecido, tendo inclusive as
complicagOes costumeiras; desde entao, principalmente por causa do seu tra-
gic° fim (duplo suicfdio), atrai os enamorados de todas as idades que, todos
os anos, visitam o nimulo do casal na ilha de Taasinge, ao sul da Dinamarca,
no aniversario da morte dos jovens amantes.

0 tema principal da trilha sonora do flume Elvira Madigan, baseado na
vida e morte do casal, foi extrafdo do 'Adagio' do concerto de Mozart e
torn ou-se tremendamente popular para todos aqueles que viram o filme. Em
conseqiiencia disso, 'o tema de Elvira Madigan', como ficou conhecido, se
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tornou uma propriedade cultural comum, e mesmo os que nunca tinham ouvi-
do o concerto original de Mozart, e muito menos assistido a sua apresenta-
gao, comegaram a se referir a `Elvira Madigan de Mozart', send° essa a ma-
neira como a musica era (e ainda é) freqUentemente anunciada n as estagOes de
radio de toda a Escandinavia, nos programas semanais em que os ouvintes
fazem os seus pedidos musicals pelo telefone.

0 que esse exemplo mostra é a maneira pela qual a tecnologia (aqui: a parte
sonora de urn filme) torna acessivel, ao grande public°, uma certa parte da heran-
ga cultural (` informagao'); mas ela possibilita esse acesso de uma maneira muito
especial, pois transforma a composigao original de Mozart em uma parcela de
conhecimento de dominio public°. Alem disso, uma vez que, desse modo, o
conceito `Elvira Madigan de Mozart' torna-se comum a todos, a situagao origi-
nal da questa°, na qual o tema de uma pega de Mozart era identificado somente
como tal, se modifica: uma parte de um concerto de Mozart passa a ser, de uma
certa forma, igualado a trilha sonora de um filme denominado "Elvira Madigan":
para muitas pessoas `Elvira Madigan' e Mozart e Mozart é por elas reconhecido
como o compositor de uma pega chamada Elvira Madigan'. Uma tecnologia
especifica da mfdia tornou essa parte especifica da heranga musical em uma par-
cela concreta de conhecimento; e, vice-versa, as pessoas detentoras desse deter-
minado conhecimento torn aram-se, em urn sentido restrito, musicalmente letra-
das'. Mas, al6m disso, esse novo letramento moldou as suas percepgoes a respei-
to da mtisica de Mozart dando-lhe uma forma especifica e produzindo urn efeito
especial: para aqueles que se referem a Elvira Madigan' como 'Mozart', o com-
positor é simplesmente o homem que escreveu uma pega denominada
Madigan', e ponto final.

1. A tecnologia da consciencia: a consciencia da tecnologia

Tendo em mente o exemplo acima, considerarei agora algumas outras
implicagOes da interagao da tecnologia e a formagao da consciencia humana,
principalmente (como sera demonstrado na proxima segao) no que se refere a
como essa interagao se manifesta em o que proponho denominar de "as vozes
da sociedade" (ver Mey, 1997a).

Foi estabelecido por pesquisadores como Perkins (cf. seu efeito da `ponta
do dedo' ; como referencia, ver Salomon, 1992), que os efeitos secundarios
da nova tecnologia na consciencia humana sao, geralmente, muito mais
importantes e abrangentes do que osprimarios. 0 famoso `exemplo do carro',
de Herbert Simon (1982), ilustra esse fato: tendo sido originalmente inventados
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para proporcionar as pessoas maior mobilidade, e tendo funcionado inicialmente
dessa maneira (os efeitosprimdrios), os automoveis se tornaram, rapidamente,
instrumentos de ambicOes e desejos humanos totalmente diversos: um
brinquedo prestigioso e caro, um segundo lar de rodas, um instrumento para
definir as pessoas frente aos colegas e aos vizinhos e mesmo urn quarto de
dormir extra, um lugar para as `transas' dos adolescentes (os efeitos
secunddrios; cf. Salomon 1992).

Nos tempos atuais, em que a vida nesse louco mundo' se torna cada vez
mais intoleravel, longe de ser um simples mecanismo de transporte, o automOvel
se tornou a personificagao da liberdade e a ultimo fronteira da intimidade dos
jovens e dos velhos. Portanto, precisamos distinguir a mera introducao do
automovel como urn instrumento tecnolOgico (a `carruagem sem cavalos'
substituindo o `veiculo movido a cavalo' )' da adocao do carro como o
instrumento que permite, dentre outras coisas, nos descobrir e nao so a
`America: Melhor de Carro' ( `America: Best By Car': o 'slogan' de urn carimbo
impresso pelos Correios dos Estados Unidos, no final dos anos sessenta).

Enquanto que na primeira categoria do efeito, nos definimos a tecnologia,
na segunda, 6 a tecnologia que nos define: somos aquilo que dirigimos. Se
dirigirmos urn carro velho em urn bairro thique', podemos acabar sendo detidos
e interrogados pela policia (como se estivessemos envolvidos em uma agao
criminosa); se estacionarmos o nosso `ferro velho' predileto em uma rua
aprazivel, seremos avisados, mais cedo ou mais tarde, por um adesivo vermelho,
assinado pela simpatico policia local, dizendo: 'Carr° Abandonado: Remova
[-o] Em 7 Dias' ['Abandoned Auto: Remove Within 7 Days'].

0 que acontece no mundo automotriz 6 reproduzido em outras instancias
das atividades humanas. Considere-se o seguinte caso: nos meados dos anos
setenta, muitas pessoas comentavam sobre as propriedades liberalizadoras do
computador como um instrumento educacional; foi nessa epoca que Herbert
Papert escreveu o seu famoso tratado sobre 'as men tes e as maquinas',
denominado "Mindstorms" ["Tempestades da Mente"] (1978), no qual
procurava mostrar que o fracasso de muitos alunos em matematica nao era o
resultado de um QI baixo, mas o de uma tecnologia educacional mal dirigida,
que poderia ser reparada pelo use dos computadores. Tendo em vista esse
objetivo, ele inventou a linguagem LOGO, que, supostamente, seria urn
instrumento adaptavel para ajudar aos jovens adquirir as operagoes matematicas

Na verdade, 6 ainda o nome de uma pequena concessionaria de automOveis em Thrall, Texas (a

45 milhas de Austin na rodovia US 79): "A Companhia da Carruagem sem Cavalos".
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basicas, tail como somar, multiplicar, medir, etc. No entanto, como Salomon
aponta (ao comentar os resultados muito bem divulgados, mas desalentadores
dos programas existentes sobre o treinamento baseado em LOGO), "trabalhar
corn instrumentos nao ensina muito em si mesmos. E o pensamento que
acompanha as atividades propiciadas [pelos instrumentos] que pode ter urn
impacto." (1992:13)

Ap6s essas digressoes, volto, a seguir, ao tema de interesse: o discurso
do letramento na sociedade e as suas `vozes'.

2. 0 letramento e a tecnologia na sociedade

0 letramento 6 mais do que a habilidade de ler e escrever. Sem dtivida,
em um sentido, o letramento pode ser considerado como uma forma de
tecnologia em que a leitura e a escrita sdo os efeitosprimarios desta determi-
nada tecnica; no entanto, é muito mais importante e frutifero se se examina-
rem os efeitos e as repercussbes secundarias que o letramento, tanto como
urn fato (ao nivel do objeto), quanto urn tema de discussao (ao nivel meta),
tern em nossa sociedade, atraves dos efeitos formadores que ele exerce em
nossas mentes.

A atitude implicita que subjaz a grande parte do trabalho de `alfabetiza-
gdo' e da promogdo do letramento (por exemplo, nas escolas primarias e se-
cundarias) é a de que saber alguma coisa é melhor do que nao saba-la. As
pessoas podem ficar extremamente perturbadas devido ao pouco conheci-
mento que os alunos americanos do nivel secundario tern a respeito da geo-
grafia, epode-se sempre contar corn a producdo de alguns chavbes bem esco-
lhidos, por parte do pr6prio presidente do pais, sobre a necessidade da 'Ame-
rica' remediar uma terrivel situagdo em que os jovens nem mesmo sabem
quais os estados que fazem divisas com o Arkansas.

Eu nao estou dizendo que o conhecimento nao possa ser uti1; no entan-
to, o conhecimento sem compreenstio nao serve, na verdade, para muita coi-
sa. Nan se tern s6 que saber algo por sabe-lo; tambem se precisa saber o
porque desse saber, o porque o conhecimento fazer ` sentido', no duplo signi-
ficado do termo, o dO `sentido' que inclui a `diregdo'. A diregdo do conheci-
mento é determinada pela fungdo que esse tern no meio em que se vive; se
saber os nomes de todos os estados da Unido 6 uma parcela de informagdo
que da acesso ao discurso padrdo da classe media dos Estados Unidos, entdo
é importante que se tenha esse conhecimento para se ser capaz de agir como
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urn bom cidadao. Nessa perspectiva pode ate fazer algum sentido que os
candidatos a cidadania americana sejam argilfdos em questOes vitais, tais
como a que indaga o que George Washington, ao cortar aquela famosa cerejeira,
teria dito ao seu pai.

0 letramento, tanto o do tipo usual quanto o do `computador,' 6 mais do
que uma 'tecnologia de informagao', ativa ou passivamente adquirida. Nao 6
suficiente se ter a capacidade de ler e escrever ou se ter acesso a Internet e ser
um `surfista' habil; 6 necessario tambern que se saiba o que se procurar na
rede; sena() (como foi dito) iremos aonde o surfe e nao os nossos coragOes e
as nossas mentes nos levarem (em homenagem a Suzanna Tamaro, 1995; ver
Gorayska & Mey, 1997). Na verdade, a antiga distingao entre "saber o que" e
"saber o porque" 6 tao atual hoje quanto foi quando formulada pela primeira
vez. 0 letramento da mfdia 6, em primeiro lugar, e em seu aspect° primario, a
habilidade de se acessar a mfdia, mas este acesso tern que ser exercido de
maneiras funcionais, ou sej a, precisa-se saber de que maneira os movimentos
que se fazem em relagao as tecnologias do conhecimento (da leitura e da
escrita ao surfe) sao inspirados e condicionados pela nossa atitude em relagao
A sociedade. Refiro-me aqui aos efeitos secunddrios do letramento (da mfdia);
os letramentos da mfdia e do computador sao nogOes funcionais.

Mas se a visao funcional 6 importante nas transagOes primarias corn as
tecnologias da informagao, sua importancia 6 maior ainda quando se trata do
letramento em geral. Gostaria de discutir aqui algumas das visOes que t'em
circulado sobre o status do letramento na sociedade. Em primeiro lugar, ha
muitas discuss-6es que consideram o letramento como uma especie de tilhete
de ingresso' a uma vida `melhor', sendo esta entendida como uma posicao
social mais alta; o letramento se torna, neste caso, a "prova da associacao
sociedade `adequada'", como declarei em outro lugar (Mey, 1985:253). Em
segundo, o letramento tem sido discutido de acordo com o seu valor, como
urn elemento do funcionamento do grupo, sendo que, nesta situagao, algumas
habilidades especfficas sao mais apreciadas do que outras; entre os Cherokees,
o letramento tern sido tradicionalmente tratado como uma questa° de esco-
lha, de maneira que, em cada familia, pelo menos urn dos seus membros tern
acesso ao `mundo das letras' (Heath 1986a: 18).

Nessa perspectiva, as fungOes "nao podem ser universalmente atribufdas"
(Heath, ibid: 17) e, portanto, "precisa-se saber muito mais sobre as
conseqilencias sociais e psicolOgicas, tanto do iletramento como o do letramento
nao-escolarizado, antes de se levar adiante os objetivos, tais como os da missao
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da UNESCO, de erradicar o iletramento no mundo antes do ano 2000" (Heath
ibid: 19; um objetivo tao ultrapassado e nao-funcional, dias de hoje, quanto
foi quando formulado pela primeira vez, nos meados dos anos sessenta).

Em terceiro lugar, a visao funcional acaba com o `mito', segundo Mertz
o denomina (1992; apud Signorini 1998:10), de que o letramento, nab haven-
do outras diferencas, a simplesmente melhor, de alguma maneira essencial, do
que o iletramento; urn rapido olhar na histOria fard, certamente, que abalanca
penda a favor de um declamador grego Iletrado' da poesia epica do seculo
oitavo A.C. (como o famoso Demodoco, que Homero, na Odyssea, denomi-
nou de 'cantor divino' ), quando comparado a urn moderno leitor letrado de
urn j ornal tabloide ou a urn usuario de um manual da linguagem UNIX.

Se o letramento a mesmo urn objetivo a ser perseguido, entao, natural-
mente, os que estao encarregados de criar os programas de letramento, bem
como os que participam desses programas, precisam ser de algum modo per-
suadidos de que o objetivo merece ser perseguido. Em outras palavras, o
discurso do letramento precisa, de algum modo, ter urn elemento de valor que
seja, de uma maneira ou de outra, acessivel e identificavel aos que estao en-
volvidos na pratica do letramento. A questao 6, entao, como esses valores
podem ser expressos e o que eles representam; este sera o assunto da proxima
secao.

3. Os discursos do letramento e as vozes da sociedade

Um determinado discurso esta sempre incorporado pelo que denomino
de voz, que significa urn agente social querepresenta alguma funcao e algum
interesse na comunidade. Ate certo ponto, esse conceito pode ser comparado
a classica ideia marxista de `agentes', que representam os interesses da classe;
no entanto, is distinto do conceito original de 'classe', no sentido de que leva
em conta a maneira com que essa @ intermediada pelas camadas realmente
funcionais de uma determinada sociedade. Em vez de colocar uma estrutura
de base economica universal como explicagao para o que acontece na socie-
dade, eu gostaria de reeOrrer ao que Bourdieu denomina de `disposicOes du-
radouras', que sao o resultado tanto das influencias objetivas como da manei-
ra pela qual as pessoas lidam corn as mesmas (em resumo, o que 6, por
Bourdieu, designado labitus' ; 1992: 82-83). Essas disposigOes nao sao so
ideologicas; elas pertencem a esfera do discurso, quer dizer, a ideologia como
6 praticada e exercida na producao das condigOes materials e os seus reflexos
nos serer humanos que nelas vivem. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que
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esses reflexos sao, tambem, o trabalho dos seres humanos: produzimos uma
ideologia atrav6s do discurso, do mesmo modo que a ideologia nos produz,
como membros da comunidade do discurso.

Uma `voz' atribufda a uma determinada comunidade ou a um membro
dessa comunidade 6, portanto, um conceito dialttico que deve ser entendido
como alguma coisa que esta relacionada a producao individual e social e que
emerge atrav6s dela. Este aspecto'6 extremamente importante quando se dis-
cute o valor do letramento em uma certa sociedade. 0 letramento, tambem, 6
o produto de uma participagao ativa em alguma atividade social, que produz
uma certa disposicao; entretanto, a maneira corn que se participa de tal atividade
e, conseqiientemente, a voz que se 6 capaz de assumir, depende intensamente
da maneira como se esta integrado nas formagoes que estao na base dessas
disposigOes.

Em termos simples, isso significa que o mineirador tern uma voz distinta
da do morador urbano nao st porque os dois falam dialetos ou lfnguas dife-
rentes, nem porque um seja mais letrado do que o outro (em algum sentido
absoluto), mas porque tanto os seus conceitos de fala, quanto as vozes que
eles se percebem ter sao tao distintas quanto sao as suas posigOes sociais. E 6
mais do que isso, na verdade: uma vez que enquanto o status social pode ser
medido de uma maneira definida, calculada (como 6 feito por grande parte da
sociologia americana moderna), urn habitus distinto so pode ser avaliado no
verdadeiro ambiente em que 6 praticado e no qual ele surge mediante o corn-
portamento dos seus praticantes.

Isso nos leva a concluir que o letramento como tal nao existe. O letramento
sempre incorpora a voz letrada de alguem, ou melhor, a voz letrada de algum
agente social. Nessa concepgao, urn tipo particular de letramento, socialmen-
te determinado, pode nao coincidir corn uma definicao particular, socialmente
determinada, desse conceito. No trabalho de Signorini (e.g. 1998), a enfase 6
mostrar de que modo os iletrados que funcionam no ambiente referido como
letrado' (e. g. os vereadores de uma pequena cidade brasileira quepossuem,
no maxim°, o terceiro ou quarto ano do primeiro grau - e que, por isso, nao
sao capazes de ler ou escrever fluentemente) nao se consideram iletrados,
mas, simplesmente, 'nao-escolarizados' (cf. o letramento 'nao-escolarizado'
de Heath, antes referido).

Colocar o letramento no discurso das vozes da sociedade tambem signi-
fica que nao se pode realmente `promove-lo' como se fosse alguma habilidade
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esquecida ou um costume folclOrico ameagado. 0 discurso e uma nocao poli-
tica, e o exercfcio da voz no discurso e uma atividade politica. "0 discurso
nao a alguma coisa que a lingua faz. 0 discurso nao 6 uma simples funcao da
lingua. Ao contrario, o discurso, em termos grosseiros, 6 a condicao pela qual
a lingua, como uma estrutura ou um sistema, existe" (Luke, McHoul & Mey
1989: 40), e eu acrescento: isso tamb6m se aplica ao letramento. O letramento
nao e o que torna as pessoas letradas: 6 a maneira pela qual as pessoas funci-
onam no discurso da sociedade, se utilizando das suas prOprias vozes. 0
letramento e como a cultura: nao 6 um objeto, ou um objetivo em si; 6 uma
funcao na sociedade ou, mais precisamente, urn meio de funcionamento.

A 'objetificagao' (para adotar urn termo de Bourdieu: 1992:87ff) nao
intermediada da literatura e do letramento 6, como geralmente acontece no
caso da cultura, uma maneira infalivel de se alienar aqueles que mais precisam
do letramento e da cultura, ao defini-lo 'objetivamente', tendo como base as
ideias de uma determinada classe social sobre o que o letramento e a cultura
significam. Como observa a antropologa dinamarquesa Kirsten Hastrup
(1995:43), ao citar as opinioes de Joanne Rappaport sobre o letramento e o
poder na America Latina colonial: "... a introducao da escrita transformou a
cultura nativa, nao por ser uma nova tecnologia, mas, mais significativamente,
por ensinar uma determinada ideologia e preparar o caminho para a estrutura do
poder colonial (Rappaport 1990)." A leitura, por ter sido introduzida ao mesmo
tempo, e sob as mesmas condigoes, sofreu as mesmas tendencias ideologicas; urn
fato que deve ser lembrado quando as atengbes se voltam para os problemas da
leitura, seja em pequena escala (como nas escolasprimarias) ou em ambito nacional
(como na organizacao das campanhas de leitura ou na de congressos, em que se
discute como se pode desenvolver a leitura nas massas). Esta questa° sera discutida
corn algum detalhe na pr6xima secao.

4. '0 mundo da leitura'

A leitura 6, talvez, o aspecto mais visivel do letramento. Uma pessoa que
nao pode ler Pica muito mais exposta, em termos negativos, do que a pc nao
pode escrever. A escrita, afinal, 6 dependente de intimeros fatores, inclusive
do use de urn instrumento de escrita e de uma caligrafia, mais ou menos visfvel;
6 sabido que entre as pessoas corn educagao superior, ha muitas que nao podem
escrever de uma maneira que os outros possam entender sem que tenham urn
treinamento especial ou muita familiaridade. Como todo o mundo sabe, a
caligrafia do medico da famflia 6 notoriamente ilegfvel, e, ate os dias de hoje,
6 urn enigma para o presente autor como os manuscritos de Marx chegaram a
ser publicados, dada a 'caligrafia' dos originais.
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Uma pessoa, normalmente, mesmo que seja iletrada, sera capaz de es-
crever o seu nome (na opiniao de muitos iletrados ter unicamente esta habili-
dade significa letramento', como observa Signorini, 1998:5). E com o adven-
to dos recursos modernos da escrita, tal como o teclado eletremico, muito do
estigma das habilidades da escrita insuficiente foi eliminado. Minha esposa,
que é professora de dinamarqueses de dezessete a dezenove anos, observou
que esses jovens -muitos deles podendo ser classificados como luncional-
mente iletrados' quando deixados a vontade em urn computador com urn
programa de processamento de textos, desenvolvem as habilidades da escrita
em um numero de horas que, dadas as suas producoes manuscritas, nao se
julgaria ser possivel. Experiencias dinamarquesas recentes confirmaram que
mesmo aqueles que foram institucionalizados como sendo totalmente incapa-
zes mentalmente (os que sao referidos como `vegetativos') puderam se ex-
pressar clara e poeticamente (ate corn comentarios sobre o tipo de `cuidado'
que recebiam e a maneira eram vistos pelos que tomavam conta deles), quan-
do lhes foi fornecido um teclado ligado ao computador.

Em comparacao ao use relativamente limitado da escrita, as capacidades
da leitura sao tremendamente importantes em toda a trajet6ria da vida. Uma
pessoa que possa ler 6 muitas vezes considerada como sendo a detentora das
mais altas capacidades culturais e interpessoais, e, conseqiientemente, 6 en-
carregada das tarefas importantes. Signorini conta o exemplo de uma vereadora,
com o nivel universitario, que, imediatamente apos ser eleita, "foi encarregada
da tarefa de ler textos em voz alta", porque era a pessoa que "lia melhor",
como urn dos seus colegas observou (ibid).

No entanto, a leitura nao esta isenta da sua pr6pria problematica; os
problemas residem na mesma direcao que indiquei quando me referi ao
letramento em geral. A leitura tambem 6 urn exercicio de `apropriacao da
voz': o/a leitor/a tem uma `voz', mas esta voz nao 6 somente sua (ver Mey
1997c: ch.8). A questao 6, entao (como foi antes apontada) de quem 6 a voz
que ouvimos (e que usamos) quando lemos. Freqiientemente, nao se fazem
perguntas explicitas como essas; entende-se que a leitura 6 somente o ato de
ler e que n6s, como leitores, simplesmente temos acesso a propriedade co-
mum da heranca cultural, um patrimonio Co mundo da leitura') que todos nOs
compartilhamos como membros de uma cultura. Ter acesso a este mundo 6
considerado urn privilegio do qual alguns estao 'excluidos'; alem disso, 6 su-
posto que a entrada no `mundo da leitura' acontece, exclusivamente, nos pr6-
prios termos do/a leitor/a: ele/ela 6 colocado/a em contato corn esse `mundo',
e dal em diante 6 simples: 6 s6 seguir em frente.
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Exemplificando: o 11° Congresso Brasileiro de Leitura (11° COLE), que
foi realizado em julho de 1997, em Campinas, SP, apresenta o tema desse
encontro, A voz e a letra dos excluidos, apontando o crescente processo da
globalizagao como sendo o responsavel pelo aumento da marginalizagdo de
milhOes de pessoas. Essa exclusao acontece, em primeiro lugar, ao nivel da
produgao (o desemprego), mas se estende ao dos beneticios sociais e, de modo
geral, torna os excluidos "efetivamente oprimidos". Aderindo "a luta pela efetiva
garantia do exercicio da cidadania pelas maiorias excluidas", os coordenado-
res do congresso querem criar "um espago para a defesa da democratizagao
do acesso ao mundo da leitura", corn vistas a contribuir "para que a justiga e
a democracia se fagam de fato em nosso pais" (todas as citagoes foram extra-
Was do 'folder' do congresso).

Estou convencido de que os organizadores desse congresso nab s6 es-
tao muito bem intencionados, mas tamb6m, em parte, tem razao: a leitura é
uma qualificagao importante, em uma sociedade global em expansao. Persis-
te, no entanto, a pergunta, antes colocada, a respeito de quais sao as condi-
gOes sobre as quais se conceitualiza e se organiza este tipo de processos de
leitura remedial'. Na concepgao comum, segundo indica o convite do con-
gresso em questa°, ha pessoas que sao excluidas de certos privilegios associ-
ados a classe social; a sua exclusao os torna desprivilegiados e a maneira de
sanar isto, é lhes estendendo os privilegios (o da leitura, no caso). E a velha
questa° dos cOdigos tersteinianos' revisitada: os desprivilegiados, que falam
urn cOdigo restrito, tern que ser elevados ao nivel da elaboragao para poderem
se defender da opressao. Nenhuma palavra 6 mencionada sobre as necessida-
des daqueles que sao excluidos, e se eles querem beijar, em vez de morder, a
mao que os alimenta com as migalhas do letramento e do treinamento bem
intencionado na forma de cursor de leitura e de outros empenhos educacio-
nais, dentro e fora do sistema escolar.

E preciso perguntar, do mesmo modo que Signorini (1998), o que real-
mente significa o 'mit° do letramento': ser letrado 6 simplesmente melhor do
que nao ser letrado? Se a resposta 6 `sim', entao, naturalmente, 6 preciso
perguntar como se procede para produzir o letramento nas pessoas. Mas se a
resposta 6 mais qualificada (que, se seguirmos as orientagOes propostas por
Graff, em 1986, parece ser o caso), entdo a pergunta mais importante nao diz
respeito a produgao do letramento tout court, mas se refere a localizacao do
letramento como uma fungao do discurso da sociedade, como insinuei antes.
A pr6xima secao fad referencias a algumas facetas deste ultimo problema.
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5. Iletrado ou desinformado?

0 titulo desta secao foi extraido do artigo de Signorini (1998), anterior-
mente citado. Nele, a autora mostra que o valor do letramento, tal qual
percebido pelos eleitores rurais e pelos vereadores por eles eleitos (os quais,
na sua maioria, sao iletrados), depende das condigoes sociais que governam a
vida politica da comunidade. Na tradigao polftica do lugar, certas instituigoes
(como os "feudos" locais) e as maneiras paternalistas de se lidar corn os pro-
blemas, sao aceitas e consideradas funcionais pela maioria; a possibilidade de
se eleger vereadores sem que esses tenham uma instrugao formal, urn fato
decorrente das novas leis da eleigao brasileira, na verdade, nao modificou esse
antigo padrao. Parece-me que David Olson estava certo quando, ha mais de
vinte anos atras, nos preveniu sobre a supervalorizagao do letramento. 0
letramento, diz ele, "6, em parte, supervalorizado porque as pessoas letradas,
tais como os educadores, por reconhecerem o valor do seu pr6prio trabalho,
nao conseguem valorizar o de mais ninguem. Mais significativamente, o
letramento 6 supervalorizado por causa da prOpria estrutura da escolarizagao
formal a escolarizagao que, nas palavras de Bruner, implica em aprender
`fora do contexto da agdo'..." (1975/76:149; apud Graff, 1986:63).

E precisamente o contexto que direciona os usos do letramento e que
estabelece os seus valores. Segundo Graff, as discussoes sobre o letramento
vacilam, porque "ignoram flagrantemente, muitas vezes o papel vital
do contexto sOcio-histOrico" (1986:63). E continua: "nem a escrita, nem a
impressao, por si sOs, sao `agentes da mudanga' ; seus impactos sao determi-
nados pela maneira na qual a agao humana os explora" (ibid:64); quer dizer,
o discurso social que designa ao letramento o seu papel apropriado.

Mas, se esse 6 o caso, sera que isso tambem significa que precisamos
desistir de ensinar as pessoas a ler ou (no contexto do tema da conferencia em
que este artigo foi originalmente apresentado, a saber, 'o hegemonismo
lingiiistico') sera que abandonamos todos os esforgos de educar as pessoas
para o letramento, uma vez que ainda nao estabelecemos algum tipo de con-
tra-hegemonia? Discutirei esta questa() na segao final deste trabalho, quando
tambem tentarei chegar a algum tipo de conclusao.

6. Conclusao: 0 que fazer (e pode ser feito?)

Minha reagao imediata as perguntas como a que foi colocada no final da
segao anterior o que pode ser feito, sena° abandonar o letramento, uma vez
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que ainda nab estabelecemos algum tipo de con tra-hegemonia? 6 a de que
ela nao aborda a questao central do problema. Da maneira como a pergunta
esta formulada, a resposta 6 6bvia: nada. Mas esta resposta desconsidera o
fato de que tal pergunta contern uma pressuposigao nao-revelada, cuja
credibilidade 6 problematica, para se dizer o minimo: a de que nos, como
educadores, decidimos quando, onde e como educar alguern. No entanto, nao
somos n6s, na verdade, que devemos decidir qual o tipo de letramento 6 ne-
cessario emdeterminadas `conjunturas' (como Bourdieu as denomina; 1992:84)
da sociedade; e essas conjunturas devem representar algum tipo de agao, his-
toricamente motivada, que, no presente, seja possivel. Do que precisamos
nesse caso 6 o de que Roger Schank denomina de educagao `da hora certa': a
agao necessaria deve ser calibrada de acordo corn as necessidades daqueles
que precisam agir. A opressao e a exclusao, as quais me referi acima, nao sao,
significativa ou exclusivamente, uma questao da aprendizagem ou da educa-
gao; elas tern a ver corn as condig'Oes reais da vida de uma grande parte da
humanidade. E, a esse respeito, a questao do letramento nao 6, talvez, a mais
importante, e, de qualquer maneira, nao 6 o unico fator determinante. Para
que uma pro fessora de uma lingua minoritaria declare que o letramento, nessa
lingua, 6 uma parte importante da vida de urn usuario, precisa estar claro para
ela quais as questOes que o mesmo considera como relevantes na sua existen-
cia. E a possibilidade de obter urn emprego interessante? Ou 6 a de ser capaz
de participar dos debates publicos? Ou 6 simplesmente a de saber equilibrar o
orgamento domestico?

Vou contar urn caso elucidativo para esclarecer o que estou, aqui, ten-
tando dizer. Uma das minhas colegas na Universidade de Campinas, em Sao
Paulo, tern como empregada, ha muitos anos, uma mulher iletrada. Essa mu-
lher, a qual you chamar de Rosa Maria, tern quatro filhos, que, segundo a
opiniao de todos, estao bem de vida: as duas mogas estao casadas, os dois
rapazes estao na universidade, urn na Odontologia e o outro na Engenharia
Mecanica. Rosa Maria criou esses filhos sozinha, pois o pai desapareceu quando
eles eram bem pequenos. Quando Adriana, a minha amiga, pergunta a Rosa
Maria se ela quer aprender a ler e a escrever, esta responde, educadamente:
`Sim, claro'; mas, ao longo dos anos, nao existe, em Rosa Maria, a motivagao
suficiente para que ela sequer organize uma sessao de aula; e Adriana, natural-
mente, nao quer se imPor, uma vez que o interesse esta, definitivamente, s6 de

urn lado. Toda a vez que a questao 6 discutida, quando as duas estao traba-
lhando juntas ou quando estao conversando uma corn a outra, Rosa Maria
sempre questiona a necessidade das habilidades do letramento: elas serviriam
para melhorar a sua qualidade de vida? Mas ela esta lidando muito bem corn
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os seus problemas diarios, mesmo corn as autoridades que ela tern que enfren-
tar, dada a sua situagao (ela é muito precisa quando se refere a sua posigao);
ela criou quatro filhos, nenhum deles nunca teve a ver corn as drogas ou corn
o crime; ela ate tern, agora, ties netos, e acha que a sua vida esta realizada.
que é que o letramento poderia acrescentar a essa realizagao? E verdade que
ela esta exclufda, em um certo sentido, do `mundo da leitura', e nao ha dtivi-
das que as suas experiencias poderiam ser engrandecidas e a sua vida seria
mais completa se ela tivesse `acesso' a este mundo; mas atrelar uma `vida
melhor' ao letramento seria, no melhor dos casos, um latius hos, no pior, um
simples non sequitur.

Agora, outro caso (desta vez inventado, mas, sem duvida, pr6ximo
realidade). Joao 6 urn jovem de dezenove anos que acaba de receber o seu
diploma de assistente tecnico de laborat6rio qufmico, em urn curso
profissionalizante. Ele esta procurando trabalho em urn mercado especializa-
do, mas, provavelmente, levara alguns anos para encontrar o lugar adequado.
Enquanto isso, ele poderia utilizar seu desemprego forgado para melhorar as
suas qualificagOes. Estaria o letramento entre elas? Joao, certamente, nao
iletrado: pode ler e escrever, e a sua express-do oral é fluente; mas ele nao esta
familiarizado corn as outras redagOes ou leituras que nao sej am as dos manu-
ais tecnicos e similares (e, naturalmente, as da secao dos esportes no jornal).
Se se perguntar ao Joao de que ele mais precisa, no que diz respeito as ques-
toes educacionais, incluindo o letramento, a sua resposta provavelmente se-
ria: o - nao s6 para desenvolver as suas habilidades tecnicas, mas
tambem, e, talvez, principalmente, para ser capaz de encontrar um lugar na
terra dos sonhos de todos os desempregados da America Latina: os Estados
Unidos.

Tanto Rosa Maria como Joao tern uma visao altamente funcional do
letramento: é urn meio para se atingir alguns fins. Para Rosa Maria, esses
foram atingidos sem o letramento e, conseqiientemente, o letramento nao faz
mais parte dos seus pianos. Para Joao, o conceito do letramento esta total-
mente vinculado as perspectivas de conseguir urn emprego decente e rendoso;
e em urn mundo em que o desemprego é a regra crescente a cada ano, é diffcil
de se imaginar a aquisigao do letramento como sendo o centro de um possfvel
interesse ativo e como parte do interesse da agao, por parte dos letrados ou
dos semi-letrados.

Acima eu mencionei as `1Inguas minoritarias' e, naturalmente, o que eu
acabei de dizer e aplicavel nao s6 as linguas que sac) estrita e tradicionalmente
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minoritarias, mas tambem as que, em urn sentido muito especifico, sao faladas por
uma minoria social, viz. os desempregados que entendem que as suas linguas
`nativas' nao sao `suficientemente boas' para competir corn a lingua majoritaria,
que, em nossa economia globalizada, na maioria dos casos, Em urn
certo sentido, o/a brasileiro/a, que tenta enfrentar a sua vida em funcao do
letramento, tern a mesma falta aparente de motivagao para aprender a usar as
' letras' do que aqueles pais indigenas que enfatizam a importancia de que os seus
filhos adquiram as habilidades nas linguas majoritarias, em vez de na sua. Segun-
do observou Antonia Candela (comunicacao pessoal), no Mexico, nas vilas em
que se fala o zapoteco, as pessoas locais, muitas vezes, censuram os professores
visitantes que fazem parte de uma campanha de letramento, enganando-os, quando
descobrem que eles interpret= o letramento' como sendo `mais zapoteco' e
nao o espanhol. A mesma questa() foi apontada por Peter Ladefoged, ha alguns
anos atras, quando discutiu na Language as suas experiencias na India Central.
Al, um pai indfgena, falante do toda, se opus, inflexivelmente, a aprendizagem da
lingua nativa pelos seus filhos; de acordo corn ele, os mesmos deveriam aprender
o ingles, e quanto mais cedo esquecessem o toda, melhor seria. E, segundo
Ladefoged (1992:811), quem somos n6s, lingllistas, para nos opor a visao desse
pai, dizendo-lhe que esta totalmente equivocado? Afinal de contas, nes, lingiiistas
ou educadores, nao somos os responsaveis em criar, da melhor maneira possfvel,
os filhos dos outros, dando-lhes, inclusive, uma perspectiva decente no mercado
de trabalho.

Mas, a esse respeito, uma ponta de dirvida se insinua em meu modo de
pensar. Nao se estaria deixando de lado, ou mesmo esquecendo-se totalmen-
te, as ligOes contidas na `pedagogia do oprimido' de Paulo Freire (1973) e o
seu conceito de `conscientizacao'? Nao foi o seu trabalho produzido corn a
intencao de melhorar as condigOes de vida dos pobres, tornando-os conscien-
tes atraves da 'alfabetizacao', ou seja, atraves do ensino do letramento atre-
lado aquelas pr6prias condigoes, como sendo um primeiro passo corn vistas a
melhord-las?

Na verdade, Freire sempre se baseou na premissa de que essa mudanga das
condigOes, esses esforgos `emancipaterios' deveriam ser, em Ultima analise, pro-
duzid os pelos pr6prios oprimidos e nao pelos educadores, por mais bem in tenci-
onados que fossem. Mas, ao mesmo tempo, ele atribuiu urn papel importante aos
educadores, sendo estes os que propiciam que o processo se instaure, os 'anima-
dores' e os facilitadores dos projetos de letramento. Como aponta Heath, em
outro contexto, a questao central do trabalho de Freire é a de que os planejadores
do letramento "estabelegam contextos in stitucion ais que promovam a discuss-do
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entre os novos letrados sobre o significado dos materiais da escrita, no que diz
respeito as novas maneiras de pensar e agir em suas vidas" (1986b: 216, grifos
meus).

0 sucesso do trabalho de Freire pode ser, indiretamente, atribuido a oposi-
cao, para nao dizer, a total perseguicao que sofreu por parte das camadas influen-
tes da sociedade: os militares (ainda no poder, na epoca), os grandes latifundiari-
os, a classe alta urbana: em suma, os que tern contra os que nao tern. Alem disso,
em nossos dias, como um vefculo de protesto e como uma maneira de expressar
oposicao a situacao atual dos fatos, a utilizacao de uma lingua indigena pode ser
apropriada e util, mesmo que ela nab seja, talvez, o meio de comunicagao da
maioria dos que participam da atividade. Quando o Ejercito Revolucionario
Popular apareceu, pela primeira vez, no estado de Guerrero, no Mexico, em 28
de junho de 1996, apresentou os objetivos e a motivagao da sua acao (neste caso,
o de nao ter sido convidado a participar do ato oficial da comemoracao do mas-
sacre dos dezessetecampesinos em Aguas Blancas, no ano anterior) corn uma
declaragao em espanhol e em nahuatl, sendo esta a lingua promovida a oficial
pelo movimento revolucionario que queria se estabelecer entre o povo oprimido
da regiao.

Clifford Geertz declarou, certa vez, que o trabalho do antrop6logo (e eu
acrescento: o do lingiiista e o do educador) pode ser comparado aos "esforgos
dispendidos para ler textos por cima dos ombros daqueles a quem esses textos
realmente pertencem" (1987: 239). Ou seja, a correta intetpretagao dos textos e
das vozes pertence a quem os produz; afinal das contas, os `textos' nao sao nada
mais do que uma metafora para aqueles conjuntos das relagoes sociais, aos quais,
segundo indico, é dada uma `voz' a ser falada e lida. Por isso devemos seguir 'a
rota do meio', que se encontra entre a atitude daqueles que querem de imediato
se identificar corn o desej o dos falantes das minorias de acabar, da maneira como
for preciso, com a hegemonia e a desigualdade tab legitimamente contestadas
(Ratto, 1996:1) (esta sendo a solugao ladefogediana' ao problema do toda aci-
ma referido), e os esforgos dos educadores de impor os seus pontos de vista
como sendo os tinicos possiveis e viaveis, em determinada situacao: o comenta-
rio do vereador iletrado de que `foi a vida que me ensinou' (Signorini 1998:10)
vai alem da auto-defesa: pode ser entendido como uma simples afirmagao dos
fatos. Acabar corn iletramento no ano 2000, o grandioso projeto sonhado pela
UNESCO nos meados dos anos sessenta, nunca sera umarealidade significativa,
a nab ser que se aprenda a respeitar os usos do letramento da maneira que eles
sao percebidos pelas pessoas a quern se quer introduzir como no `mundo da
leitura' e nos outros aspectos do `nosso' letramento. 0 letramento, para que seja
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verdadeiramente funcional, tern que ser situado dentro de urn discurso represen-
tativo da atividade, em que a representagdo nao é a `voz' da maioria letrada, mas
a da minoria iletrada.

Traduzido por Maria da Gloria de Moraes*
IEL/DLA -UNICAMP

(Recebido em julho 1997. Aceito em setembro 1997)
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ABSTRACT: This paper compares a set of interrelated phenomena concerning the
syntax/morphology interface in four Brazilian indigenous languages: Kuiktiro,
Guarani, Karajd and Tikuna. The linearization ofthe SOV word order is discussed
following Chomsky (1993) and Kayne (1993). Clitics, auxiliaries and functional
categories are also examined, allowing a preliminary comparative overview on
the structure of the clause in the languages.

RESUMO: Este artigo compara urn conjunto de fenomenos interrelacionados
cencernentes a interface sintaxe /morfologia em quatro linguas indigenas brasi-
leiras: Kuikdro (familia Karib). Mbyd Guarani (familia Tupi-Guarani), Karajd
(tronco Macro-Je) e Tikuna (isolada). Discute-se, inicialmente a linearizacdo
da ordem SOV, predominance nessas linguas, corn base em Chomsky ( 1993) e
Kayne (1993). Examinam-se, em seguida, construcaes corn cliticos e auxiliares
e discute-se o conjunto de categorias funcionais componentes da estruturafrasal,
a fm de fornecer urn quadro comparativo da estrutura da oracdo nas quatro
linguas.

KEy WORDS: Minimalism; Word Order; Functional Categories; Concordance;
Subject; Indigenous Languages.

PALAVRAS-CHAVE: Minimalismo; Ordem de Constituintes; Categorias Funcionais;
Concordemcia; Sujeito; Linguas Indigenas.

*Este trabalho foi apresentado inicialmente no III Encontro de Gramatica Gerativa, na Faculdade
de Letras da UFRJ em agosto de 1995. Uma segunda versa() foi apresentada no Simp6sio Teoria
da Gramatica/Linguas Indigenas Brasileiras no XI Encontro Nacional da ANPOLL em junho de
1996. 0 primeiro autor 6 o principal autor da publicacao, sendo os demais autores listados em
ordem alfabetica pelo ultimo sobrenome. Todos desenvolvem projetos individuais sobre as lin-
guas em comparacao. Bruna Franchetto estuda o Kuiktiro, Yonne Leite e Marcia Damaso Vieira
pesquisam linguas da Tupi-Guarani, Marcus Maia estuda a lingua Karaja e Marilia Fac6
Soares estuda a lingua Tikuna.
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0. Introdugao

Este trabalho trata da organizagao das categorias funcionais e de sua
interagao corn diferentes fenomenos relacionados a interface sintaxe/morfologia
nas lfnguas indigenas brasileiras Karaj a, do tronco Macro-re, Mbya Guarani, da
familia Tupi-Guarani, Kuikuro, da fanulia Karib, e Tikuna, isolada.

Procurou-se, particularmente, explorar o modelo proposto em Chomsky
(1993) em que se estabelece a existencia, na Gramatica Universal, de dois
sintagmas de concordancia, urn para a checagem de tracos relacionados ao
sujeito (AgrsP)1 e outro para a checagem de tracos relacionados ao objeto
(AgroP). Um dos objetivos centrals deste artigo 6, entao, o de testar a ade-
quagao deste modelo face aos dados das linguas indigenas examinadas.

Chomsky (1993) prop-6e a redugao dos niveis de representagao gramati-
cal a urn nivel de representagao abstrata dos sons, a Forma Fonetica (FF) e a
urn nivel abstrato de representagao dos significados, a Forma L6gica (FL),
eliminando .os niveis de representagao interna do modelo de Regencia e
Vinculagao (Chomsky, 1981), a saber, os niveis conhecidos como Estrutura
Profunda (EP) eEstrutura Superficial (ES). A derivagao das frases e concebi-
da no sistema de Chomsky (1993) como resultado da aplicagao sobre urn
Lexico de duas operagOes binSrias simples: concatenagao e movimento. Estas
duas operagOes do sistema computacional constroem estrutura, formando
pares de representagao constituidos por objetos de FF e FL. Em qualquer
ponto da computagao, uma operagao conhecida como Spell-Out pode ser
aplicada, eliminando da estrutura FF/FL ate aqui derivada os tracos apenas
relevantes para FF. ApOs esta divisao, a derivagao continua na chamada sinta-
xe invisivel ate FL. A computagao anterior ao ponto de Spell-Out 6 tambem
conhecida como sintaxe visivel e as operagoes que tem lugar entre Spell-Out
e FF fazem parte do componente fonolOgico. Ap6s Spell-Out, a derivagao 6
avaliada por urn princfpio da Gramatica Universal, o principio da Interpreta-
gao Plena que determina a convergencia ou nao da derivagao. Chomsky pro-
p-Oe tamb6m que os tracos constituintes de um item lexical possam ser fortes
ou fracos. Assim, por exemplo, os tracos morfolOgicos fortes associados corn
as categorias lexicais sao potencialmente visiveis nas interfaces e devem ser
checados antes de Spell-Out, pois nao desempenham qualquer fungao nem em
FF e nem em FL e provocarao a nao converg'encia (crash) da derivagao. Já os

'Abreviamos as categorias lexicais corn suas iniciais em portugues e mantemos as categorias
funcionais em ingles.
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tracos ditos fracos nao sao visfveis nas interfaces, podendo procrastinar a
sua checagem para operagOes posteriores ao ponto de Spell-Out.

No que se refere a linearizagao da cadeia de constituintes frasais, Chomsky
(1993) adota proposta de Kayne (1993) de que os Princfpios da Gramatica
Universal apenas determinam o ordenamento Sujeito Verbo Objeto (SVO),
sendo as demais ordens atestadas nas linguas derivadas por movimento a par-
tir desta ordem. De acordo corn o quadro te6rico proposto em Chomsky
(1993), em todas as linguas haveria operagOes de movimento dos argumen-
tos verbais com a fin alidade de checar caso estrutural no ambito das catego-
rias funcionais de concordancia. Assume-se, portanto, que tanto o SN sujei-
to quanto o SN objeto sao gerados internamente ao SV, devendo ser algados
quer antes, quer depois do ponto de Spell-Out, a fim de ter Caso e concor-
dancia checados na relagao especificador/micleo corn o made° do sintagma
de concordancia (AgrP) apropriado. 0 Caso nominativo, que 6 fungao do
carater finito do predicado, 6 checado na categoria funcional de concordancia
de sujeito (AgrsP), que domina a categoria funcional de Tempo (TP) para
onde o sujeito deve elevar-se em algum ponto da derivagao. 0 Caso acusativo
6 checado via sintagma de concordancia de objeto (AgroP), para cuj a posigao
de especificador o SN objeto deve algar-se a fim de checar seu Caso corn o
micleo de AgroP, ao qual o verbo estaria adjungido. Chomsky incorpora
ideias de Holmberg (1986) que, analisando linguas escandinavas, condicion a
o movimento dos SNs em posigao de objeto para o especificador de AgroP
ao previo algamento do verbo para o micleo de AgroP. A partir desta genera-
lizagao, Chomsky introduz a nocao de eqiiidistancia, argumentando que a su-
bida do verbo forma uma cadeia que tern a cabega no nude() de Agro e o p6
no nude() de SV. A existancia de tal cadeia tornaria viavel que os
especificadores de Agro e de SV permanegam no dominio minimo da cadeia,
ficando eqiiidistantes da posigao do complemento verbal. E por essa razao
que, no sistema de Chomsky (1993), o SN objeto pode saltar sobre a posigao
de especificador de SV sem violar a Condigao do Movimento Mais Curto,
que especifica que o aivo do movimen to nao pode estar alem do primeiro sift
de pouso apropriado que, no caso, seria o especificador de SV. Seguindo o
princfpio da ciclicidade estrita, agora derivado de necessidade conceptual vir-
tual, o pr6ximo passo na derivagao 6 o algamento do sujeito interno ao SV,
presumivelmente, para a posigao de especificador do Sintagma de Tempo (TP)
ou para a posigao de especificador de AgrsP, saltando sobre aquele que seria
o primeiro sitio de pouso apropriado, a posigao de especificador de AgroP.
Tal procedimento, que constituiria uma violagao a Condigao do Movimento
Mais Curto, s6 poderia ser licenciado pela subida visfvel do complexo [Agro
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verbo+ Agro] para o nude() de TP. Esta operagao, no entanto, seria problema-
tica para as linguas SOV, pois a subida do verbo, na sintaxe visivel, para o
mIcleo de TP, passando por cima do SN objeto no especificador de AgroP,
impediria a linearizacao da ordem OV. Neste trabalho, estas hip6teses forne-
cem o quadro te6rico em que sao abordadas exploratoriamente areas da gra-
matica das linguas indigenas em foco, nas quais predomina a ordem vocabular
SOV. Iniciamos a discussao analisando a derivagao da ordem vocabular e sua
interagao com sistemas de concordancia de sujeito e de objeto.

1. A Derivagao da Ordem SOV em Karaja

1.1. Adv6rbio

Nesta sec-do, discutem-se fatos relacionados a ordem vocabular na lin-
gua Karaje dentro do quadro do programa minimalista, seguindo o sistema
de Chomsky (93), que desenvolve propostas de Pollock (89) de que adverbi-
os adjungidos ao SV possam fornecer urn teste para se determinar a ocorren-
cia ou nao nas linguas de algamento do verbo antes do ponto de Spell-Out.
Inicialmente, vamos discutir a linearizacao da ordem SOV, que e dominante
em Karaja, em oragOes em que o verbo lexical 6 integralmente flexionado.
Depois, vamos considerar tambem oragoes em que o verbo lexical 6 urn
infinitivo nao flexionado seguido por urn auxiliar flexionado. Finalmente,
discutimos a parametrizacao entre os sistemas de marcagao de sujeito e de
objeto no verbo Karaja, analisando dados que sugerem que, enquanto o siste-
ma de concordancia de objeto 6 checado na sintaxe visivel, a checagem do
sistema de concordancia de sujeito pode ser procrastinada para a sintaxe
invisivel. 0 paradigma apresentado em (1) parece indicar que os verbos
lexicais e os objetos em Karaja sao algados acima do adverbio adjungido ao
SV. No sistema de Chomsky (1993), pode-se capturar este comportamento
at-ayes da categoria funcional AgroP, como se desenvolvera adiante:

(1) a. Kua habu haw?) r-i-winy-ra ywimy.
aquele homem canoa 3A-tema-fazer-Pass vagarosamente
"Aquele homem fez a canoa vagarosamente"
b.* Kua habu riwinyra ywimy hawe.
aquele homem fez vagarosamente a canoa
c. ?? Kua habu hawe ywimy riwinyra.
aquele homem canoa vagarosamente fez

2A lingua Karaja, pertencente ao tronco Macro-Ja, é falada por cerca de 3.000 pessoas, que
habitam a Ilha do Banana] (TO) e adjacancias.
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d. * HawO riwinyra kua habu ywimy.
canoa fez aquele homem vagarosamente
e. ?? Kua habu riwinyra hawO ywimy.
aquele homem fez canoa vagarosamente.
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Note-se, em (1), o contraste que se obtem no julgamento de
gramaticalidade de uma sentenca como (a), por um lado, e (b) e (c), por outro
lado. Nos termos do quadro teOrico sob consideragdo aqui (Chomsky (1993)),
tais di ferengas seriam indicativas de que os tracos nominal e verbal de Agro
silo fortes em Karaja. A agramaticalidade do exemplo (b) 6 assim analisada
como indicativa de que a elevagdo do verbo na sintaxe visivel ndo 6 suficiente
para garantir a convergencia da frase. 0 SN em posigdo de objeto tambem
deve elevar-se para a posigdo de especificador de AgroP a fim de checar caso
acusativo na relagdo especificador/nucleo com o nude° de AgroP. Da mesma
forma, tambem pode-se tomar a agramaticalidade da frase (c) como eviden-
cia de que o SN objeto ndo pode elevar-se para a posigdo de especificador de
AgroP, acima da posigdo de especificador de SV, se o verbo tido sobe para o
nucleic. de AgroP ( a fim de estabelecer o domfnio de checagem adequado para
que o SN objeto esteja equidistante de ambos os especificadores de SV e de
AgroP). Jd a agramaticalidade da frase (1d) pode ser interpretada como uma
indicagdo de que o SN sujeito deva mover-se de sua posigao interna ao SV
para checar caso nominativo antes do ponto de Spell-Out. Assim, a elevagdo
do verbo, bem como dos SNs sujeito e objeto na sintaxe visivel produzem a
linearizagdo da ordem SOV, que 6 dominante em Karaja.

Note-se, entretanto, que a fim de que a linearizagdo da ordem SOV pos-
sa ser mantida, o verbo rid() deve mover-se do nticleo de AgroP antes de
Spell-Out. 0 fato de que o verbo so pode mover-se de Agro em Forma LOgica
indica que, ao contnirio dos tragos N e V de Agro, que silo fortes, e, portan-
to, devem ser checados na sintaxe visivel, os tragos de Agrs sac, fracos em
Karaja, permitindo a procrastinagdo do movimento do verbo para a sintaxe
invisivel. Ei;"---se tambem a possibilidade de se ter um sistema de afixagdo
incorporativo, em que os afixos seriam anexados via movimento sintatico de
nude°. Como o verbo ndo sobe alem de Agro, tido seriapossIvel a raiz verbal
anexar os afixos de sujeito, tempo e aspecto que, segundo o sistema
incorporativista, deveriam ser adquiridos pela raiz verbal ndo flexionada nas
categories funcionais relevantes. Por fim, note-se a existencia de urn proble-
ma tecnico no modelo explorado neste artigo, a saber, o quadro delineado em
Chomsky (1993), que assume ideias de Kayne (1993): ndo se pode invocar a
equidistancia, ao menos nos termos em que esta e definida neste quadro tap-
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rico, para permitir que o sujeito interno ao SV ignore a posicao relevante mais
pr6xima - o especificador de AgroP - objetivando o especificador de TP ou de
AgrsP. Com relacao a primeira questa°, isto 6, o fato de que os traps de
Agrs sao fracos em Kara* permitindo a procrastinacao do movimento do
verbo para a sintaxe invisfvel, apresentaremos evidencias independentes, con-
siderando o comportamento dos cliticos e dos auxiliares nesta lingua. Corn
relacao ao problema de nao se poder invocar a eqiiidistancia para permitir
que o sujeito interno ao SV salte sobre o especificador de AgroP, adotamos a
reformulacao do conceito de eqdidistancia proposta por Bobaljik (1994), que
sera objeto de consideracao em maior detalhe em Maia et alii (1998b).

1.2. Clfticos

Em Karaja, ao contrario de Tikuna e Kuikdro, em que os cliticos e
desinencias de objeto internas ao verbo podem coocorrer corn os SN's comple-
mentos, desde que estes nao estejam em posicao argumental, nao constata-
mos evidencias da coocorrencia de cliticos ou desinencias de objeto corn os
SN's complementos. Os cliticos do Karaja, que identificam a primeira, a se-
gunda e a terceira pessoas sao marcadas com caso morfologico atraves do
mesmo morfema -my , que marca os SNs objetos de urn grupo de verbos em
Karaja. As desinencias verbais que indicam objeto ocorrem imediatamente
esquerda da raiz verbal e identificam a primeira e a segunda pessoas apenas.

Em alguns verbos Karaja, os cliticos parecem ocorrer em distribuicao
complementar corn os afixos de objeto internos ao verbo, como exemplificado
em (2). Em (2a), exemplifica-se uma construcao corn elide°. Note-se que o
elide° de primeira pessoa wa em (2a) recebe a mesma marca -my que o
objeto do verbo -ohote- "bater" em (2b). Observe-se em (2c) que a estrate-
gia de marcacao de objeto com desinencia interim ao verbo nao 6 possivel
com a mesma raiz verbal que aceita o clitico. 0 caso inverso 6 exemplificado
em (2d), (2e) e (20. Em (2d), o SN objeto do verbo -heteny- "agredir" nao
recebe a marca de caso -my. Em (2e), este mesmo verbo pode ser marcado
corn a desinencia de objeto -wa- ; em (20, mostra-se que a estrategia com o
elide° nao esta disponfvel para este verbo:

(2) a. Kua habu wa-my r-a-ohote-re
aquele homem 10b-AC 3A-tema-bater-Pass

"Aquele homem me bateu"
b. Kua habu weryry-my r-a-ohote-re

aquele homem menino-AC 3A-tema-bater-Pass
"Aquele homem bateu no menino"
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c.* Kua habu r-a-wa-ohote-re
aquele homem 3A-tema-10b-bater-Pass

"Aquele homem me bateu"
d. Kua habu weryry r-i-heteny-re
aquele homem menino 3A-tema-bater-Pass
"Aquele homem bateu no menino"
e. Kua habu r-i-wa-heteny-re
a quele homem 3A-tema-10b-hater -Pass

"Aquele homem me bateu"
f. * Kua habu wa-my r-i-heteny-re
aquele homem 10b-AC 3A-tema-bater-Pass
"Aquele homem me bateu"

1.3. Auxiliares

355

As construebes com auxiliares em Karajd podem fornecer suporte adici-
onal para uma andlise dos clfticos e das desinencias de objeto em Karajd
como sendo licenciados na sintaxe visfvel, em contraste com os prefixos de
sujeito cuja checagem pode ser procrastinada para a Forma LOgica. Considere
o paradigma em (3):

(3) (a) Waha benora waximy r-a-re detimy
meu pai tucunare pescar 3A-tema-Pass rapidamente
"Meu pai foi pescar tucunare rapidamente"
(b) * Waha benora rare waximy detimy
meu pai tucunare foi pescar rapidamente
(c) ?? Waha benora waximy detimy rare

meu pai tucunare pescar rapidamente foi
(d) *Waha waximy rare benora detimy

meu pai pescar foi tucunare rapidamente
(e) *Waha rare waximy benora detimy

meu pai foi pescar tucunare rapidamente
(e) *Waha rare waximy benora detimy

meu pai foi pescar tucunare rapidamente

(3a) é uma construe-do em que o verbo lexical é urn in finitivo n-do
flexionado. 0 prefixo subjetivo, bem como o sufixo de tempo sdo realizados
em uma forma verbal auxiliar que deve seguir-se ao verbo lexical, como
demonstrado pela agramaticalidade de (3b). (3c) testa a posigdo relativa do
auxiliar e do adverbio adjungido ao SV, sugerindo que a melhor aceitabilidade
do auxiliar e acima de SV . (3d) e (3e) indicam que nem o xerbo lexical, nem
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o auxiliar podem algar-se acima do objeto. Nossa proposta é a de que o auxi-
liar seja o micleo de um sintagma Aux que é concatenado a Agro, acima do
no SV, como demonstrado na configuragao representada abaixo em (4):

(4)

AgrSP
/ \

AgrS'
/ \

AgrS TP
/ \

/ \
T AgrOP

/ \

AgrO'
/ \

AgrO AuxP
/ \

Aux'
/ \

rare VP
/ \

adv VP
/ \

detimy waha V'
/

V NP

waxirny benora

De acordo corn esta analise, o auxiliar nao terra justificativa morfolOgica
para elevar-se antes de Spell-Out, pois a concordancia de sujeito e o tempo
sao ambos fracos em Karaja. 0 verbo lexical, contudo, deve elevar-se aberta-
mente, pois Agro tern traco V forte em Kara* Esta analise é independente-
mente motivada pela observagao de que o morfema objeto, que pode ocorrer
prefixado a raiz verbal (5a), nao pode ocorrer no verbo auxiliar (5b), mas
pode ocorrer como um clitico, fora da raiz verbal (5c).

(5) (a) Kua ijorosa r-i-wa-rO-Icre.
aquele cachorro 3A-tema-10b-morder-Fut.
"Aquele cachorro me mordera"

(b) *Kua ijorosa r-i-re-my r-a-wa-kre
aquele cachorro 3A-tema-morder-Subord. 3Atema-10b-Fut
"Aquele cachorro vai me morder"

(c) Kua ijorosa wa-my r-i-rb-my r -a -kre
aquelecachorrolOb-Ac3A-terra-morder-Subord 3A-tema-Fut
"Aquele cachorro vai me morder"

302
BEST COPY AVAILABLE



MAIA ET ALLI 357

0 fato de que o morfema de objeto nao pode ser afixado ao auxiliar
fornece confirmagao independente para a analise apresentada acima: o trago
de concordancia de objeto 6 forte em Karaja e deve ser checado antes de
Spell-Out. Assim, este pode ser realizado no verbo lexical ou como urn
clitico ao verbo lexical, sendo adequadamente checado na sintaxe visivel em
ambos os casos, seja via adjungao da raiz verbal ao nucleo de Agro, seja via
relagao especificadorinticleo. Contudo, os marcadores verbais de objeto nao
podem ocorrer como afixos do auxiliar, pois estes, conforme nossa analise,
permanecem in situ na sintaxe aberta, somente checando seus tracos em FL.
Os auxiliares em Karaja podem receber o conjunto completo de afixos ver-
bais, exceto os marcadores de objeto. Assim, uma frase como (6a), corn urn
verbo integralmente flexionado, pode opcionalmente'ser expressa como em
(6b) em que todos os afixos, corn excegao do marcador de objeto sao realiza-
dos no auxiliar. (6c) como (5b) demonstram que o prefixo de objeto nao pode
ser realizado no auxiliar. Tal fato se torna claro, se adotamos a analise sugerida
aqui:

(6) (a) r-i-wa-heteny-myhy-reny-O-reri
3A-tema-1Obj-bater-Asp. cont. -P1 -Neg -Pres.
"Eles nao estao me batendo continuamente"

(b) r-i-wa-heteny-my r-a-myhy-reny-O-reri
3A-tema-1Obj-bater-Subord. 3A-tema-Asp. cont.-Pl-Neg-Pres
"Eles nao estao me batendo continuamente"

(c) * r-i-heteny-my r-a-wa-myhy-reny-O-reri
3A-tema-bater-Sub. 3A-tema-1 Obj-Asp.-PI-Neg-Pres

"Eles nao estao me batendo continuamente"

2. Mbya-Guarani (familia Tupi-Guarani)

No dialeto Mbya Guarani investigado3, observa-se a ocorrencia das or-
dens SOV e SVO, sendo a primeira o tipo dominante na gramatica dos
falantes mail velhos. Nesta segao, averiguamos a derivagao da ordem SOV
em Mbya Guarani, focalizando as construgOes que envolvem verbos auxilia-
res, por serem estes, elementos que permanecem in situ em sintaxe visivel e,
por isso, podem servir como diagn6stico para a demarcagao de fronteira
entre o SV e o sistema flexional.

Os informantes do dialeto Mbya -Guarani consultados residem no Posto Bela Vista ,em
Ubatuba,Estado de sao Paulo.
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2.1. A demarcagao de fronteira de SV

A posigao dos adv6rbios nao-sentenciais 6 geralmente utilizada como
teste para a demarcagao de fronteira de SV. A partir da posigao deste tipo de
adv6rbios, gerados em adjuncao ao SV, 6 possivel determinar se a linearizagao
da ordem SOV, por exemplo, 6 produzida ou nao pelo movimento do verbo
e de seus argumentos para fora de SV. Em Mbya Guarani, todavia, os adv6r-
bios podem figurar em qualquer posigao na sentenca, como mostra o exemplo
(7). Sendo assim, a posigao que eles ocupam na sentenca nao serve como
diagn6stico para a demarcagao de fronteira de SW:

(7) ( begwe'i) ava-kwe (begwe'i) ajaka (begwe'i) o-japo (begwe'i)
devagar homem-pl. cesta 3-fazer
Os homens fizeram a cesta devagar'

Analisamos, entao, as construgoes corn verbos auxiliares como diagnos-
tico para a linearizagao da ordem SOV.

2.1.1. As construgOes corn verbos auxiliares

Em Mbya Guarani, existe uma classe restrita de verbos usada para ex-
pressar o aspecto progressivo. Entre esses verbos, encontram-se os posicionais
("estar sentado", "estar em p6", etc.), os de movimento e o verbo "estar". As
construgOes em que figuram os auxiliares apresentam as seguintes proprieda-
des:

(i) 0 verbo lexical 6 marcado corn fiexao de concordancia de sujeitos, de
tempo e de negagao, enquanto que o verbo auxiliar s6 exibe morfologia
de concordancia de sujeito.

4Lista das abreviacties utilizadas no texto: aux.= auxiliar; dep.=(marcadordeoragio) dependente;
fut=futuro;p1.-,plural; refl.=reflexivo wel.=relacional;sg.=.-singular.
5 Em Mbya Guarani, assim como em outras linguas da familia Tupi-Guarani,o verbo apresenta
flexao de concordancia de sujeito quando o objeto 6 de 3a pessoa :
(i) xee mitA a-exa 'Eu vi a crianca'

eu crianca lsg.-ver
Porem, quando o objeto 6 de la ou 2a pessoas, o verbo porta apenas os cliticos pronominais

de objeto:
(ii) mita xe rexa 'A crianca me viu

crianca me ver
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Nessas construgOes, o sujeito concorda, entao, corn dois ou mais ver-
bos:

(8) ava-kwe ajaka o-japo-ta o-kwapy
homem-pl. cesta 3-fazer 3-aux.
`Os homens estarao fazendo cesta.'

(ii) 0 verbo auxiliar sempre segue o verbo lexical, mas quando o prece-
de, a sentenga torna-se agramatical:

(9) a.* ava-kwe o-kwapy o-japo ajaka
homem-plural 3-aux. 3-fazer cest

b.* ava-kwe o-kwapy ajaka o-japo
homem-pl. 3-aux. cesta 3-fazer

A agramaticalidade das sentengas (9a e b) e o resultado do nao-deslo-
camento do verbo para fora de SV. Propomos que o verbo auxiliar é gerado
no axle° de AuxP que domina imediatamente o SV, onde o verbo e seus
argumentos sao projetados. Ele nao pode ser gerado no interior de SV, uma
vez que nab faz parte das relagOes tematicas do predicado. Dessa maneira, sua
ocorrencia sempre a esquerda do verbo lexical indica que este ultimo se move
de sua posigao de base em sintaxe visivel. A agramaticalidade de. (9a-b) re-
sulta, entao, do nao-deslocamento do verbo para fora de SV e, nao da perma-
ancia do objeto in situ porque a lingua permite a ordem SVO, como em
(4).Tal fato mostra tambem que o movimento do objeto esta vinculado ao
deslocamento do verbo antes de Spell-Out:

(10) ava-kwe o-japo o-kwapy ajaka
homem -plural 3-fazer 3-aux. cesta
`Os homens estao fazendo cesta'

2.2. 0 aticcuThent0 do verbo e do objeto

Adotando a posigao dos auxiliares como indicadora de fronteira de SV e
a hipOtese de que SVO 6 a ordem em que o verbo e seus argumentos sao
gerados em SV, assumimos que a ordem SOVAux t obtida atraves de movi-
mentos sucessivos do verbo e de seus argumentos para fora de SV. Em Mbya
Guarani, existem evidencias de que a ordem SVO parece ser a ordem de
base. Trata-se das construgOes interrogativas descontfnuas, envolvendo o
sintagma "qual SN". Observe-se que nesse tipo de interrogativas, a palavra
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qu- aparece em [Spec,CP], a esquerda, enquanto que o restante do sintagma
interrogado ocorre apOs o verbo lexical na ordem VO:

(11) mava'e pa ere-japo ajaka
qual inter. 2sg,-fazer cesta
`Qual a cesta que voce fez?'

Assumindo que movimento envolve cOpia e apagamento, podemos su-
gerir aqui que a posigao do objeto descontinuo marca a posigao do pe da
cadeia de onde o sintagma -qu foi deslocado. Assim, tais estruturas mostram
ser VO a ordem de base6. Em Mbya Guarani, tanto o verbo lexical quanto o
objeto sao deslocados de suas posigOes de base em SV para uma categoria
funcional situada logo acima de SV (ou de AuxP). Denominamos essa cate-
goria de AgroP. Observe-se que o fato de o verbo poder mover-se sobre o
nude() de Aux em estruturas SOVAux mostra que o Mbya Guarani permite,
assim como o Karaja, movimento longo de verbo.

A fim de justificar a ordem OV , sugerimos que em Mbya Guarani, o
micleo de' AgroP - Agro- possui tracos N(ominais) e V(erbais) fortes que
engatilham , antes de Spell-Out, o movimento do verbo e do objeto para as
suas posigOes de especificador e de nude°, respectivamente, onde se cid a
checagem de tracos de Caso acusativo e de concordancia. A ordem OV
ainda observada em construgOes envolvendo clIticos pronominais. Note-se
no exemplo (11) abaixo que o clftico de objeto precede imediatamente o
verbo, indicando , assim, que ele a tamb6m licenciado em AgroP:

(11) a'i xe nupa o-ikovy
mae me bater 3-aux.
`Minha mae esta me batendo'

Existem outras evidencias que justificam a postulagao de Agro com
tracos N e V fortes em Mbya Guarani. Trata-se das estruturas de Regencia
Excepcional para Caso. Como em Mbya Guarani, o objeto 6 algado para
[Spec,Agroll em sintaxe visivel, a fim de checar os tracos de Caso e de con-
cordancia, 6 de se esperar que os sujeitos de construgoes de Regencia Excep-
cional para Caso tambem sejam deslocados para [Spec, AgroP] da oragao
matriz antes de Spell-Out.Os exemplos abaixo mostram ser este o procedi-
mento encontrado em Mbya Guarani:

6 Para analise sobre intgrogativas descontinuas, vide Vieira (1996).
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(12) xee Arai a-exa [ ti g-uu o-inupa-ramo]
eu Ara lsg.-ver 3 refl.-pai 3-bater-ramo

vi a Ara bater no seu pai'

(13) Ara xei rexa [ tig-uu a-inupa -agwa]
Ara me ver 3-pai lsg.-bater-dep.
`A Ara me viu bater no pai dela'
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Note-se que nessas estruturas7, o sujeito da oracao encaixada ocorre na
posicao estrutural de objeto da oragao matriz, o que sugere que ele foi algado
da posicao de base de sujeito para a posicao derivada de objeto.

2.3. 0 algamento do sujeito e a violagao da Condicao de Movimento mais
Curto

0 algamento do objeto para [Spec,AgroP] em Mbya Guarani parece
estar condicionado ao movimento do verbo para o nUcleo Agro. Se o verbo
permanece apOs o auxiliar, é sinal de que esta in situ ,o que torna a sentenca
agramatical, como vimos nos exemplos(9a e b). 0 deslocamento do verbo
para Agro parece, entao, necessario para tornar as posicOes [Spec, SV] e
[Spec, AgroP ] equidistantes para o movimento do objeto.

Na ordem SOV, como o sujeito precede o objeto e o verbo, ele tambam
tern de ser deslocado de sua posigao de base em [Spec, SV]. No entanto, esse
movimento deveria ser impedido porque, como o verbo lexical permanece
em Agro e o auxiliar, in situ, as posigOes [Spec,AgroP], preenchida pelo obje-
to, e [Spec,TP] nao se tornam eqiiidistantes do sujeito. De acordo corn o
quadro teOrico aqui adotado, se o sujeito se mover em tal configuracao, have-

7 Existe uma outra analise alternativa para construcoes como (12)e (13) .Elas podem ser
interpretadas como construcOes de Controle de Objeto. Nesse caso, o objeto da oracao matriz
seria o argumrnto intern do verbo da matriz que estaria coindexado corn o sujeito PRO da °raga°
depenedente.
Acontece que essa analise nao 6 adequada para o Mbya Guaranivisto que quando urn verbo
seleciona dois argumentos, -urn nominal/pronominal e outro oracional,- o primeiro ocorre sempre
acompanhado de uma posposicao que the confere caso. 0 verbo "pedir " 6 um verbo de
Ccontrole de Objeto. Note-se que o objeto em (i) ocorre acompanhado da posposicao -pe::

(i) xee a-porandu Arai-pe [PRO i g-uu o-inupa-agwa
eu lsg.-pedir Ara-para 3 refl,-pai 3-bater-dep.
`Eu pedi para A Ara para bater no pai dela'

(ii) Ara o-porandu xei wype [PROi g-uu a-inupa-agwa]
Ara 3-pedir me para 3 refl.-pai lsg.-bater-dep.]
`A Ara me pediu para bater no pai dela'

3 0 7
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rd violagao da Condicao de Movimento mais Curto. Tal fato sugere, entao,
que, o movimento do sujeito em Mbya Guarani nao é licenciado pelo mecanis-
mo que vincula movimento de sintagmas nominais ao movimento do verbo.

3. Tikuna

3.1. Ordem vocabular

0 Tikuna8 exibe flexibilidade com relagao a ordem de palavras. Nessa
lingua, ha fundamentalmente dois modos pelos quais se chega a uma variagao
de posicionamento entre os constituintes maiores de uma sentenca.

0 primeiro modo preve a superficializagao de sentengas coin micleo fi-
nal, em que o objeto antecede o verbo e o sujeito pode ser visto como o t6pico
natural da sentenca. Trata-se, nesse primeiro modo, da obtengao da ordem
SOV. Verificada nos exemplos mais abaixo, essa ordem apresenta as seguintes
caracteristicas: i) o verbo s6 exibe concordancia com o primeiro sintagma
nominal (cf. exemplos (14a,b,c))9; (ii) a ordem, sozinha, é suficiente para a
explicitagao das fung-Oes sintaticas em jogo (ver (14c)); (iii) a possibilidade de
marcagao de caso no objeto aparece a partir do momento em que esse veicula
um argumento [+ animado] (cf. (15a,b,c,d,). A essas caracteristicas soma-se
mais uma: o primeiro sintagma nominal pode receber uma marca morfolOgica
de t6pico, que, vista no exemplo (16), sera retomada mais adiante em secao
especffica sobre o sujeito:

(14) a. Maria pacara ga ine
cesto 3p.fem.-fazer x ontem
`Maria fez cesto ontem'
b. Gracila airu i-yau

cachorro 3p.fem.-pegar
"Gracila pegou o cachorro"

c. Reinaldo aim ni-ma'
cachorro 3p-matar

`Reinaldo matou o cachorro'

'Lingua tonal e isolada, o Tikuna é falado por uma grande populacao que se distribui por tres
paises: Brasil, Peru e Colombia. A maior parte dessa populacio - cerca de 25 000 individuos -
esta localizada no Brasil.
90s exemplos referentes ao Tikuna sao apresentados na escrita que vem sendo utilizada, no lado
brasileiro, pelos pr6prios falantes nativos.
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(15)a. Gracila na-tchiru i-y au
3p-roupa 3p.fem-pegar
`Gracila pegou a roupa'

b. *Gracila na-tchiru-ii i-yau
3p-roupa- "dativo"10 3p.fem-pegar
`Gracila pegou a roupa'

c. Gracila airu i-yau
cachorro 3p.fem.-pegar
`Gracila pegou o cachorro'

d. Gracila i-yau
cachorro-dativo 3p.fem.-pegar

"Gracila pegou o cachorro'

(16) Maria rii Elisa-si i-dau
topico Elisa-piolho 3p.fem.-procurar,catar
`Maria cata piolho da Elisa'

363

Nesse primeiro modo, que preve a superficializagdo da ordem SOV, 6
possfvel seguir Kayne (1993) e atribuir a existencia dessa mesma ordem ao
movimento, na sintaxe visfvel, do objeto para o especificador de Agro, corn o
fim de checar Caso, e do verbo para Agro. 0 outro modo basic° de ordenar
constituintes em uma sentenca preve o aparecimento de clfticos ou a presenca
de marcas de objeto direto internas ao verbo, ambos focalizados a seguir.

3.2. Cliticos

Em (17a) e (17b), alem do clftico e da marca de objeto interno, ve-se
direita do verbo urn sintagma nominal que seria o complemento. Introduzido
por partfculas traduzidas por 'x' e identificadoras de construgOes em adjungdou
e, ainda, sempre acompanhado do clftico ou da marca de objeto interno, o
sintagma nominal complemento pode aparecer a esquerda do verbo, o que
tern lugar em uma situagao especffica da qual falaremos mais tarde:

100 termo dativo foi utilizado como urn rotulo sintatico arbitrario. 0 morfema referido como
`dativo' (cuja tinica vogal 6 nasal) ocorreu em seqiiencias espontaneamente obtidas como marca
de complemento indireto do verbo correspondente em Tikuna a dar'.
"Sobre a relevancia sinatica de tail particulas, ver Soares (1992a). Ver ainda Soares (1992b).
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(17) a. Yatii ni-u i ore-gii
homem 3p-"dativo" 3p-contar x histOria- plural
(0 homem a[s] conta, histOrias)
`0 homem conta hist6ria'

b. Reinaldo na-ya-ma ga airu
Reinaldo 3p-OI -matar x cachorro

objeto interno)
(Reinaldo o matou, o cachorro)
` Reinaldo matou o cachorro'

No que diz respeito aos clfticos, esses se apresentam imediatamente
esquerda do verbo, possuem uma marca de caso e sao co-referentes ao que
seria o sintagma nominal complemento (exemplo (17a). Alem disso, ha indi-
cagOes de que o clitico nao ocupa uma posigao argumental. As indicagOes
residem no fato de que, em Tikuna (uma lingua que admite a ordem OVS),
uma sentenga que apresente sintagma nominal duplicando o clitico nao sera,
de acordo corn nossos dados, ambigua. Nessa situagao esta (17c), que 6 ne-
cessariamente interpretada como 'X viu elei o homemi', ja que ha uma co-
referencia indispensavel entre clitico e sintagma nominal complemento. Se o
clitico em Tikuna ocupasse uma posigao argumental, a referencia poderia ser
disjunta e, para o exemplo em questao, seria possivel a interpretagao '0 ho-
mem viu ele'- interpretagao devidamente excluida conforme mostra (17c):

(17) c. na-dau ya yatii
3p-"dativo" 3p-ver x homem
" X viu ele o homem
* 0 homem viu ele

No que se refere as marcas de objeto interno, essas sao manifestadas
pelos morfemas na- e ya-, cujo aparecimento esta na dependencia, antes de
tudo, da forma verbal a que se ligam; isto 6, seu aparecimento 6 previsto no

Cliticos e marcas de objeto interno podem ser considerados como estan-
do estreitamente ligados. A esse respeito, pode-se ver o que se passa em (18)12
(01= objeto interno):

'20s dados gramaticais em (18a) e (18b) foram extraidos de construcoes corn redobro do
clitico e da marca de objeto interno. Quanto ao dado agramatical de (18a), ele tamb6m
integra construciies do mesmo tipo, tendo sido formulado pelo pesquisador como parte de
um conjunto de testes de gramaticalidade.
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(18) a. nii-ii ni-`u `ele o disse'
3p-"dat" 3p-dizer,contar

*ni-na-`u `ele o disse'
3p-OI-dizer,contar

b.nii-ii pi-' a `voces o deram'
3p-"dat" 2p.p1.-dar

na -na -'a `ele o deu'
3p-OI-du

c. na-na-ngo' ya ma' e
3p- 0I-corner x capim `ele o come, o capim'

na-ya-yau i tchoni `ele o pega, o peixe'
3p-OI-pegar x peixe

na-ya-ma' ga airu `ele o matou, o cachorro'
3p-OI-matar x cachorro

365

Em (18a), tern-se complementaridade entre elemento pronominal (clftico)
e morfema objeto interno urn indicativo de que alguns verbos estdo
subcategorizados para o clftico e outros verbos para o morfema objeto inter-
no. Em (18b), ha alternancia entre elemento pronominal (cIftico) e morfema
objeto interno o que indica que determinados verbos admitem ambos. Em
(18c), constata-se o aparecimento de urn clftico ou de urn morfema objeto
interno, quando o que seria o argumento interno do verbo e situado a direita
desse Ultimo.

Alen' desses pontos de contato entre o elemento pronominal (clftico) e o
morfema objeto interno, é possfvel estabelecer mais uma outra aproximagdo
entre ambos. Tanto urn quanto outro estao relacionados a uma liberdade na
busca de um antecedente. Vejam-se, a propOsito, os dados em (19) (CH= obje-
to interno):

(19) a.Upa rii Reinaldo Rape nii-ii
tempo passado tOpico cobra 3p-"dat"
ni-ma'
3p-matar

(Algum tempo atras, Reinaldo, a cobra o matou)
`Algum tempo atras, a cobra matou Reinaldo'
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b.Upa ru atape Reinaldo ni-ma'
top.cobra 3p-"dat" 3p-matar

(Algum tempo atras, a cobra, Reinaldo a matou)
`Algum tempo atras, Reinaldo matou a cobra'

c.Mo'ii rii ya Abel i wairatchi'u
amanha t6pico x x vinho de agal
ta na-ya-a' e

nao-agora 3p-OI-beber
(Amanha, Abel, vinho de agai, ele o vai beber)
`Amanha Abel vai beber vinho de age

d. Abel ru wairatchi'ii ni-a'ii
t6pico vinho de agai 3p-beber

(Abel, vinho de agai bebeu)
`Abel bebeu vinho de age

e.? Abel ru wairatchi'ii ni-ya-a'ii
t6pico vinho de agai 3p-OI-beber

(Abel, vinho de agai, ele o bebeu)
`Abel bebeu vinho de age

Se o que estamos considerando como clitico 6 imediatamente precedido
de urn sintagma nominal desprovido de marca morfologica, nao sera esseillti-
mo que sera interpretado como antecedente do clitico; os dados mostram que
o antecedente sera buscado fora da sentenga ou do predicado: em (19a) e
(19b), o clitico "salta" o sintagma nominal que o precede para encontrar o
antecedente. Vale registrar que o argumento retomado a esquerda pelo clitico
nao vem acompanhado da marca morfologica de t6pico. No caso das formas
verbais que contem a marca de objeto interno, o antecedente dessa marca
deve estar, de acordo corn outros dados em (19), fora do predicado. Em (19c),
a particula temporal ta fecha o predicado e, por essa razao, wairatchi'u `vinho
de age pode ser retomado como o antecedente da marca de objeto interno.
Em (19e), a ausencia da partfcula temporal ta nao permite que a marca de
objeto interno possa retomar wairatchfii `vinho de age como seu anteceden-
te; aparentemente, esse ultimo esta em posigao argumental, o que nao 6 per-
mitido quando o verbo exibe marca de objeto interno; em razao disso, (19e)
se torna - para um falante nativo estranha. Em compensagao, (19d) 6 perfei-
tamente gramatical; porque o verbo nao exibe marca de objeto interno,
wairatchi'ii pode estar no interior do predicado, em posigao argumental. As
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generalizacOes descritivas mostram que ha uma relacao entre o clftico e a
marca de objeto interna ao verbo. Podemos tentar compreender essa relacao a
partir de uma analise formal.°

Se clfticos em Tikuna sao parte de uma cabeca sintatica no caso, V_
possfvel levantar a hipotese de que clfticos e marcas de objeto interno sejam

colocados em relagao a partir de urn processo de incorporacao." Nesse pro-
cesso, terfamos urn micleo (W) realizado em dois segmentos (VEX e o clftico),
sendo que seria o primeiro desses dois segmentos aquele a dominar V-1, ml-
cleo desencadeador do processo de incorporacao. Alem disso, o hospedeiro
estaria subcategorizado morfologicamente para o incorporado no caso de o
resultado da incorporacao ser urn amalgama dos dois segmentos nucleares.
Nos termos de Roberts (1991:213), o nucleo que desencadeia a incorporacao
6 X-1 e o arnalgama que deve ser de dois micleos 6 vinculado a suposicao
de que uma posicao estrutural 6 criada para o incorporado como uma funcao
das propriedades lexicais do hospedeiro. No caso Tikuna, o clftico genuina-
mente incorporado seria aquele nao marcado para caso, ja que para ele o
hospedeiro previria uma posicao estrutural atraves de subcategorizacao
morfolOgica. Assim:

(20)a . V'
/1

V°
/ 1

V° cl
I 1-casol
V'

[cl
- caso

Quanto ao clftico marcado para caso, ele nao seria incorporado em V-1,
tendo em vista que, para ele, nao haveria posicao prevista pelo hospedeiro.
Sem posicao prevista em V-1, o clftico marcado para caso seria levado para
fora da palavra verbo. Uma vez fora dessa ultima, o movimento do clftico
para cima seria justificado por uma propriedade morfologica do prOprio clftico;
em funcao dela, o clftico seria movido para junto de uma categoria acima de
V' marcada corn o trap forte [ +N], podendo, entao, ter o seu caso checado.
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Vej a-se (20b):

(20)b.

/ \
f +NJ ...

V'
/

V°
/ \

V° cl
f+caso]

A prop6sito da posicao final dos clfticos, 6 necessario dizer que, se mo-
vimentados sozinhos mais para cima, corn o fim de checar um trap nominal
forte, como em (20b), a expectativa 6 de que os clfticos possam ser separados
do verbo muito mais do que o faz o objeto nominal. Por outro lado, se os
clfticos se movimentam como uma parte de V', a expectativa 6 de ve-los sem-
pre adjacentes ao verbo. A maioria de nossos dados se conforma a aim
possibilidade. Mas, de fato, ainda nao exploramos plenamente essas duas pos-
sibilidades em nosso trabalho.

Essa analise pressupoe uma simetria entre morfologia e sintaxe, isto 6,
clfticos e marcas de objeto interno estariam relacionados a partir de uma
subcategorizacao morfolOgica, refletindo-se esse relacionamento na sintaxe,
que exibiria aparentes sintagmas nominais complemento - os quais, por sua
vez, acompanhando as construgOes corn clfticos/ objeto interno, poderiam ser
gerados diretamente em adjuncao.'

Caso nao se queira assumir esse pressuposto, um outro caminho analfti-
co possfvel seria abrir mao das generalizagOes descritivas que, apoiadas em
dados como (18a) e (18b), ligam -sea subcategorizacao morfologica. Assim
fazendo, o relacionamento entre clfticos e marcas de objeto interno situar-se-
ia apenas no ambito da sintaxe - atrav6s dos aparentes sintagmas nominais
complemento passfveis de serem gerados em adjuncao. Nesse outro caminho,
poder-se-ia dizer que as marcas de objeto interno - a semelhanga do que pode
ser proposto para o morfema que, no interior do verbo, indica o agente em

'5A adjuncao na base foi assumida para o Tikuna, em Soares (1992a) parauma serie deconstrucaes,
entre as quais aquelas corn aparentes sintagmas nominais complemento.
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Tikuna (ver 2.1.1) - absorvem as propriedades de Caso do micleo e licenciam
urn pronome nulo em posigaso argumental (o que fornece motivagao para que
o sintagma nominal aberto interpretado como objeto esteja em posicao nao-
argumental). Quanto aos cliticos, esses seriam gerados em posicao diferente
daquela que abriga os morfemas de objeto interno, movimentando-se confor-
me as suas prOprias necessidades. Em comum com as marcas de objeto inter-
no, manteriarn apenas a absorgao das propriedades de Caso do rnicleo o que
motiv aria igualmente a preseng a de urn pronome nulo em posigdo argumental
e a de urn sintagma nominal aberto interpretado como objeto em posicao nao
argumental.

4. Kuilairo

4.1. Linearizagdo de SV e OV

0 Kuilairo 6 uma lingua ergativa do ponto de vista da classificagdo
tipolOgica. A ordem linear dos constituintes 6 bastante rigida. Tanto o argu-
mento unico (S) de urn verbo intransitivo, como o objeto/paciente (0) de um
verbo transitivo ocorrem obrigatoriamente em posigdo imediatamente pre-
verbal, formando com o verbo uma unidade fonolOgica, e nao exibem nenhu-
ma marca morfolOgica. Por outro lado, o agente-causa (A) de verbo transitivo
6 morfologicamente marcado pela posposigao heke e ocorre canonicamente
ap6s a unidade OV. A literatura tipolOgica tem chamado o caso Ira° marcado
de 0 e S de absolutivo e o caso marcado de A de ergativo. Em Kuilctiro,
particulas; deiticos e certos adverbios podem ocorrer entre o complexo Obje-
to/V e o agente/causa. Os dados oferecem evidencias para a postulagdo das
ordens OV e SV como derivadas por movimento dos SNs e de V para fora de
SV e para posigoes de Especificador e Nucleo, respectivamente, de categoria
funcional imediatamente acima de SV, onde se cid a checagem dos traps de
Caso. Processos fonolOgicos pOs-lexicais expressam essa relagao Especificador,
nide°. Disso decorre o paralelismo estrutural dos argumentos 0 e S, carac-
terlstico, alias, das Ilnguas ergativas. As evidencias Sao ilustradas nas frases
em (21), onde adverbios de maneira e quantificadores corn escopo sobre S e
O permanecem dentro de SV, linearmente apOs o verbo:

(21)
(adverbios)
ngiine ha-tagii kuge heke tiiheinhi
casa fazer-T/A pessoal A de pressa
"0 pessoal esta construindo a casa de pressa"



370 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° 2

ngiine hd-tagii i-heke-ni tiiheinhi
casa fazer-T/A 3-A-PL de pressa
"Eles estao construindo a casa de pressa"

* ihekeni ngiine hatagii tiiheinhi
* kuge heke hatagii ngiine tiiheinhi
* tiiheinhi ngiine hatagii kuge heke
* tiiheinhi kuge heke ngiine hatagii
* ngiine hatagii tiiheinhi kuge heke
* ngiine tiiheinhi kuge heke hatagii
* kuge heke tiiheinhi ngiine hatagii

kiigamuke etimpe-tagii tiiheinhi
criangas chegar-T/A de pressa
"As criangas estao chegando de pressa"

* etimpetagii kiigamuke tiiheinhi
? tiiheinhi kiigamuke etimpetagii
* kiigamuke tiiheinhi etimpetagii

(quantificadores)
impe ingi-niigii i-heke kakiingi ekugu u-inha
pequi trazer-T/A 3-A muito mesmo 1-para
"Ele trouxe muitos pequis para mim"

toto to -lii kanga-ki takeko
homem ir-T/A peixe-INST dois
"Dois homens foram pescar

4.2. A categoria funcional acima de SV

Urn problema que deve ser colocado neste ponto diz respeito a natureza
da categoria funcional acima de SV. E uma categoria corn tragos nominais e
verbais fortes, o que impulsiona o movimento sintatico visivel, antes de Spell-
Out, do verbo e dos SNs para checagem de Caso. Trata-se de uma categoria
relacional mail geral na lingua, já que a postulamos tambem para construgOes
genitivas e posposicionais, em claro paralelismo estrutural (e morfologico no
caso das genitivas) com as relagoes S/O-V, como mostram os exemplos em
(22):
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(22) a. itao geponga
mulher perto

"perto da mulher"
b. itao muku-gu

mulher filho-POS
"o filho da mulher"

c. itao tehesuN-tagii
mulher andar-T/A

"a mulher esta passeando"
d. itao impi-lii ngikogo heke

mulher roubar-T/A Indio A
"os Indios roubaram a mulher"

Acrescentamos a isso que em Kuiktiro nao encontramos qualquer ma-
nifestagao morfolOgica de concordancia. Ha uma serie tInica de pronominais
como prefixos de verbos, nomes e posposigoes, argumentos em distribuicao
complementar com os SNs plenos. Os mesmos sufixos de plural e futuro
ocorrem corn verbos e nomes. Os sufixos verbais tern valor de informagOes
aspectuais e epistemicas, apenas residualmente temporais, corn uma oposi-
cao fundamental entre, de um lado, formas de tipo nominal, corn significado
de evento pontual atemporal, homomorfas aos sufixos que indicam a relagao
de posse, e, do outro lado, um sufixo cujo valor semantico 6 de processo
visto em sua progress-do ou continuagao no tempo. Consideradas essas ca-
racterfsticas daquilo que poderfamos chamar de flexao verbal, definir a cate-
goria funcional acima de SV de AgrO 6 uma decisao de escolha de um r6tulo
que nos serve para homogeneizar o tratamento comparativo no ambito deste
artigo. Diante dos dados Kuilctiro, seria talvez mais adequado defini-la como
uma categoria aspectual.

4.3. As marcas de objeto

Fenomeno semelhante ao que foi observado em Tikuna, dois prefixos
verbais em Kuilairo marcam a posicao de objeto/paciente quando nao ocorre
um SN independente na mesma funcao ou posicao. Interessa aqui o compor-
tamento de urn desses prefixos, ng-, ja que ele se aproxima da marca de objeto
interno do Tikuna. 0 prefixo caracteriza obrigatoriamente as construgOes
clivadas e relativas de objeto, bem como os modos performativos, como o
Imperativo, onde a relagao se da entre os participantes da enunciagao:
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(23) tatohongo ige-i u-ng-ihipiite-piigii
cesto DEIT-COP 1-MO-comprar-PERF
"este 6 o cesto que eu comprei"

tatohongo ige-liiingo e-heke u-ng-ihipiite-piigii
cesto levar-FUT 2-A 1-MO-comprar-PERF

e-ng-enge-ke-ha kanga
2 -MO- comer -IMP -ENF peixe
"coma o peixe!"

Observe-se que o marcador de objeto (MO) indica que o objeto pleno
nao esta em sua posicao canonica, imediatamente pre-verbal, tendo sido como
que retirado do interior do complexo OV. 0 objeto para o qual o MO aponta
ou esta na oracao matriz ou 6 um adjunto situado a direita. Observe-se, tam-
bem, que o MO, embora absorva o papel tematico (paciente), nao 6 marcado
por caso, fazendo corn que o agente-causa assuma o papel de argumento uni-
co de urn verbo "intransitivizado" no processo de checagem de Caso
(absolutivo).

5. ConclusOes

A primeira conclusao que se impOe diz respeito a questa° que se propos
introdutoriamente como central: a adequagao do modelo de Chomsky (1993)
face aos dados de quatro linguas indfgenas brasileiras. No que se refere
linearizacao da ordem SOV, ha, como se demonstrou, evidencias em todas as
linguas para a postulagao de uma categoria funcional acima de SV, ativa na
sintaxe. A postulacao desta categoria como tendo o conteildo de Agro, con-
forme proposto em Chomsky (1993), revelou-se, no entanto, problematica
nas quatro linguas, ja que em todas elas ha evidencias contrarias a pressuposi-
cao da indivisibilidade do sistema de concordancia na Gramatica Universal.
Chomsky (1993) assume que o conjunto de tacos de Agrs 6 o mesmo de
Agro. Assim, por exemplo, se Agro tem tracos fortes, Agrs tambem os deve-
ria ter. Como se demonstrou acima, as quatro linguas tem razoes para distin-
guir o comportamento sintatico de Agrs do de Agro. Note-se que se encontra,
na literatura gerativa, base conceitual em suporte da diferenciagao entre os
sistemas de concordancia de sujeito e de objeto. Murasugi (1994), por exem-
plo, propOe uma condicao sobre a especificagao de tracos (Feature Specification
Constraint) que preve que os tracos de Agro possam ser menos especificados
do que os de Agrs.
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ConstrucOes corn auxiliares foram analisadas ern Mbya Guarani e em
Karaja como diagnOstico para a linearizacao da ordem OV. Propos-se, tanto
para o Mbya Guarani quanto para o Karaja, que os auxiliares sejam gerados
acima de SV, adotando-se o dispositivo de movimento longo de micleo de
Rivero (1994) para evitar a violagao do Principio do Movimento mais Curto.
A diferenca, como se explicitou nas analises, reside no fato de que em Karaj
se postulou a existUcia de movimento do auxiliar em Forma Logica para
checagem de tacos fracos de tempo em TP e, subseqiientemente, de traps
fracos de concordancia de sujeito em AgrsP. Tal checagem revelou-se proble-
matica em Mbya Guarani, ja que os auxiliares nesta lingua nao exibem marcas
de tempo, exigindo movimento longo do auxiliar para AgrsP que, alem disso,
deveria dar conta da checagem milltipla de tacos de concordancia do verbo
lexical e do auxiliar. Note-se, a proposito, que a postulagao da geracao de
SAux como gerado acima de SV é ainda problematica para a ordem SVAux,
atestada nas duas linguas, ja quenao explica a motivagao de V para elevar-se
para fora do SV.

Clfticos foram investigados em Karaja, Mbya Guarani e em Tikuna. Em
Karaja e Mbya Guarani explorou-se a possibilidade de que os cliticos tenham
comportamento paralelo aos SNs em posicao de objeto, corn os quais estao
em distribuicao complementar. Em Tikuna, onde ha redobro dos clfticos,
propos-se uma analise em termos de subcategorizacao morfolOgica, relacio-
nando-os com as marcas de objeto internas ao verbo, que nao sao morfemas
de concordancia.

Finalmente, as linguas indfgenas examinadas colocam urn problema
para o quadro te6rico proposto em Chomsky (93): o algamento do sujeito
interno ao SV, presumivelmente, para a posicao de especificador do Sintagma
de Tempo (TP) ou para a posicao de especificador de AgrsP, saltando sobre
aquele que seria o primeiro sitio de pouso apropriado, a posicao de
especificador de AgroP, constituiria uma violacao a Condicao do Movimento
Mais Curto, s6 podendo ser licenciado pela subida visivel do complexo [Agro
verbo+ Agro] para o micleo de TP. Esta operagao, como discutimos no arti-
go, seria problematica para as linguas SOV, pois a subida do verbo, na sintaxe
visivel, para o nude° de TP, passando por cima do SN objeto no especificador
de AgroP, impediria a linearizacao da ordem OV. Diferentes alternativas de
solugao para o problema aqui identificado sao discutidas em Maia et alii
(1998b).

(Recebido em fev. 1997. Aceito em nov. 1997)
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As DIFERENcAS RITMICAS ENTRE 0 PORTUGUES EUROPEU E 0 PORTUGUES

BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM OTIMALISTA E MINIMALISTA*

(Rhythmic Differences Between European and Brazilian Portuguese: an
Optima list and Minimalist Approach)

Maria Bernadete ABAURRE (Universidade Estadual de Campinas)
Charlotte GALVES (Universidade Estadual de Campinas)

ABSTRACT: The aim of this paper is to discuss some rhythmic differences between
European and Brazilian Portuguese and their relationship to pretonic vowel
reduction phenomena. After the basic facts of PE and PB are presented, we
show that the issue cannot be discussed without taking into account secondary
stress placement, and we proceed to present the algorithm-based approach to
secondary stress in Portuguese, representative of Metrical Phonology analyses.
After showing that this deterministic approach cannot adequately explain the
variable position of secondary stress in both languages regarding words with
an odd number of pretonic syllables, we argue for the interpretation of
secondary stress and therefore for the construction of rhythmic units at the
PF interface, as suggested in Chomsky's Minimalist Program. We also propose,
inspired by the constraint hierarchies as proposed in Optimality Theory, that
such interpretation must take into account two different constraint rankings,
in EP and BR These different rankings would ultimately explain the rhythmic
differences between both languages, as well as the different behavior of
pretonic vowels with respect to reduction processes.

RESUMO: 0 objetivo deste trabalho e discutir algumas diferencas ritmicas
entre o Portugues Europeu e o Portugues Brasileiro, bem como a relacao
entre tais diferencas e fenomenos de reducao de vogais pretonicas em ambas
as linguas. Ape's a apresentacao dos fatos bdsicos de PE e PB, mostramos
que a questa°, nao pode ser discutida sem que se leve em conta a colocacao
do acento secundorio. Apresentamos, entlin, a abordagem do army() cerun-
dario em portugues baseada na aplicacao de urn algoritmo, representativa
das andlises da Fonologia Metrica. Depois de mostrar que esta abordagem
deterministica nao pode explicar adequadamente a posictio varidvel do acento
secunddrio em ambas as linguas corn respeito as palavras corn urn numero
impar de silabas pretemicas, argumentamos a favor da interpretactio do acento
secunddrio, e portanto da construcao de unidades ramicas, na interface PE

*Artigo originalmente produzido para D.E.L.T.A. V. 14 N° ESPECIAL em homenagem ao Prof
Ataliba Castilho.
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conforme sugerido no Programa Minima lista chomskyano. Propomos tam-
bem, inspiradas nas hierarquias de restric5es como propostas na Teoria da
Otimalidade, que essa interpretacao deve levar em conta dois diferentes
rankings de restricoes, em PE e PB. Esses rankings diferentes explicariam,
emaltima analise, as diferencas ritmicas entre as duas linguas, bem como o
comportamento diferente das suas vogais pretonicas corn respeito a proces-
sos de reducao.

KEY WORDS: Secondary Stress and Rhythm; Rhythmic Units; Pretonic Vowel
Reduction; Constraint Hierarchy; Interpretation at the PF Interface of Gram-
mar.

PAIAVRAS- CHAVE: Acento Secundario e Ritmo; Unidades Ritmicas; Reducao
de Vogais Pretonicas; Hierarquia de Restricoes; Interpretactio na Interface
PF da Gramatica.

0. Introdugao

As chamadas fonologias nao-lineares, particularmente a Fonologia Metrica
(Liberman & Prince, 1977; Halle & Vergnaud, 1987; Hayes, 1995), por
proporem teorias explicativas para o fenomeno do acento, possibilitaram
abordagens parametricas dos sistemas acentuais em use nas linguas naturais,
permitindo a identificagao dos tipos de sistemas possiveis e tambem daqueles
que, em principio, nao se poderiam encontrar (van der Hulst, no prelo). Ao
faze -lo, inauguraram tambem os estudos sobre o ritmo lingiifstico, que buscam
identificar os principios determinantes da distribuigao, nos enunciados da lingua
falada, dos acentos ritmicos, saliencias acentuais responsaveis pelas alternancias
caracteristicas de um certo tip o de padrao ritmico subjacente a emissao desses
enunciados.

Um dos ganhos das teorias de acento e ritmo 6 que elas permitem atribuir
aos principios especificos da organizagao ritmica a origem de determinadas
diferengas pros6dicas entre sistemas lingiiisticos muito semelhantes, como o
Portugues do Brasil (doravante PB) e o Portugues Europeu (doravante PE).
Elas permitem tambem explicar, a partir de tais principios, processos que afetam
unidades segmentais constitutivas dos itens lexicais e que contribuem para o
incremento das diferengas percebidas entre os sistemas em comparagao.

Essas teorias, no entanto, limitam-se a analise de acento e ritmo nos domf-
nios inferiores da hierarquia prosOdica (Nespor e Vogel, 1986), particularmente
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no domfnio da palavra fonolOgica, sem permitir uma analise de padrOes ritmicos
no dominio mais alto dos enunciados ("utterance"). Ora, dentro de uma visao
mais abrangente de lingua falada, espera-se que os fenomenos ritmicos sejam
considerados levando-se em conta nao s6 o seu contexto natural de implementagao,
ou seja, o texto oral, mas tambem o fato de que o ritmo 6 um fenomeno de
performance, caracterizado pela variabilidade.

Assumir a variabilidade inerente ao fenomeno do ritmo lingiiistico nao
implica, no entanto, assumir uma ausencia de relagao entre padroes rftmicos
e fenomenos definidos por princfpios gramaticais categOricos. E justamente
nessa interface entre a gramatica e o sistema de desempenho Articulat6rio-
Perceptual (Chomsky, 1995) que se situa a analise comparativa do ritmo de
PE e PB proposta neste artigo.

Apresentaremos inicialmente os fatos segmentais e ritmicos que diferen-
ciam PE e PB para, em seguida, trazer uma proposta de representagdo do
ritmo a partir da qual podemos explicar as diferengas encontradas no corpus
analisado.

1. Elementos de descrigao comparativa do ritmo no PE e no PB: as pretonicas
e o acento secundario

1.1. A redugdo das pretOnicas

Os historiadores da lingua portuguesa concordam em afirmar que a
promincia do PB 6 mais prOxima da do Portugues Classico (doravante PC1)
do que a do PE. Este sofreu, corn efeito, possivelmente na segunda metade do
sec.18 (cf. Revah, 1958; Teyssier, 1980), uma mudanga fonolOgica que esta
na origem da promincia moderna: a chamada redugao das silabas pretonicas.
Paul Teyssier afirma:

En realite, tuba nuns donne a penser que ce que nous appelons la
"reduction" de e et o pretoniques a eu lieu dans le tours du XVIIIe
siecle, et meme dans la seconde moitie de ce siecle.

(Teyssier, 1980)
Revah confirma:.

La modification la plus grave qui ait affecte la prononciation
portugaise depuis le XVIe siecle est certainement la valeur de e
muet donnee a l'e ferme en position pretonique non initiale,
posttonique et finale, ou meme souvent, la disparition de toute
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trace de cet ancien e fertile atone. J'ai dit la modification la plus
grave car elle atteint la structure meme des mots (grifo nosso).
Comme le signalait déjà le grand phoneticien portugais Goncal-
ves Viana, les acteurs de son temps recitaient le vers que Camoens
avait sans doute prononce E se vires que Ode merecer-tel de la
maniere suivante, E se vir's que pode mer'cer-t'. C' est-a-dire qu'il
y manquait deux pieds. (Revah, 1958)

A observagao de Gongalves Viana mostra bem que a redugao das
pretonicas afeta o ritmo da lingua porque ela tern como efeito apagar parte
das batidas que definem a metrica do verso, e que sao a base do esquema
acentual da lingua. No exemplo que ele da, a redugao consiste na redugao do
nude° vocalico das silabas. E essa redugao da vogal que resulta na perda de
uma batida ritmica, que estaremos considerando aqui ao falar de "redugao".2

A guisa de ilustragao do fenomeno no portugues moderno, apresentare-
mos urn primeiro exemplo tirado do corpus comparativo constituido no ambito
do Projeto "Padroes Ritmicos, Fixagao de Parametros e mudanga lingiiistica".3
Os nossos dados, representativos do estilo mais lento de pronfincia,4 já
evidenciam a redugao das pretonicas como um fenOmeno saliente do PE por
oposigao ao PB. Veja-sepor exemplo o registro do mesmo enunciado ("Naquele
tempo disse Jesus"), lido por urn locutor portugues e por urn locutor brasileiro:

Mantemos aqui o criterio de transcricao do autor, para quem o acento circunflexo indica que
a vogal anterior ou posterior 6 media fechada.
2 Existem outros fentimenos de reducio de vogais, tanto em silabas pretOnicas quanto em
postonicas, em PB e PE, que sac) condicionados essencialmente por fatores de ordem segmental e
nao ritmica. Algumas dessas reduc5es sac) freqUentemente observadas tambem nos estilos mais
lentos de fala. Cf. a prontincia corrente "me[dslina", em PB, em que a reducao da vogal [i], nude°
da segunda silaba, ocorre por ela vir seguida por [s].
3 Esse projeto interdisciplinar refine pesquisadores de universidades brasileiras e do exterior e
tern como objetivo estudar o papel do ritmo na aquisicao e na mudanca sintatica. Para isso, parte-
se de uma caracterizacan dos padroes ritmicos em PB e PE, baseada inicialmente em dois corpora,
representativos de estilos mais lentos de fala: I. a gravacao da cerimonia da missa dominical,
transmitida no mesmo dia na televisdoportuguesa e na brasileira; II. a leitura do mesmo trecho de
um livro sobre Teoria da Probabilidade por um matematico portugues e por um matematico
brasileiro.
No tratamento dos dados, utilizou-se o analisador de fala WinPitch, da autoria de Philippe
Martin.
4 Na nossa analise, privilegiamos em urn primeiro momento a fala lenta, por permitir uma maior
visibilidade dos fen8menos efetivamente relevantes para a discussao do problema da interpretacao
ritmica das representaceies fonologicas. Deve-se notar, no entanto, que, em velocidades mais rapidas,
observam-se reducoes ainda mais drasticas, tanto em PB quanto em PE. Em relacao ao PE, ver os
dados de d' Andrade e Mira Mateus (1998) relativos as possiveis seqiiencias consonantais em
inicio de palavra, no nivel fonetico.
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A comp aracao entre os dois graficos mostra uma realizacao fonetica bem
diferente do mesmo enunciado, conforme lido pelo locutor portugues e pelo
locutor brasileiro. No primeiro grafico (PE), observamos que a primeira Maim
da palavra "Jesus" nao apresentauma configuracao nitida de vogal no micleo.
Alem disso, ve-se claramente que o movimento intonacional que marca o final
do enunciado tem o seu inicio na silaba acentuada [mis]. No segundo grafico
(PB), alem de aparecer nitidamente a vogal no nucleo silabico da pretonica,
nela que se inicia o movimento intonacional. Nesse enunciado, a silaba reduzida
6 a postemica da palavra "disse".

Poderiam tambem ser citadas imimeras realizag-Oes de palavras corn a
pretbnica inaudivel em PE. Isso nao acrescentaria muito, no entanto, emrelacao
aquilo que ja 6 amplamente conhecido. Dois aspectos menos conhecidos
relativos a reducao das pretonicas serao contudo considerados neste artigo: a
relacao desse fenomeno corn a atribuicao do acento secundario e corn a
existencia de uma restricao sobre os contextos de ocorrencia da reducao. Essa
restricao ja 6 mencionada por Carvalho (1988-1992), que chama a atencao
para o fato de que o fenOmeno nao acontece em inicio absoluto de enunciado.
Veremos, na secao 2, que tal restricao traz uma forte confirmacao para a
nossa analise.

1.2 A posicao do acento secundario

A localizacao do acento secundario, que tambem diferencia PB e PE,
passou desapercebida pelos historiadores da lingua, talvez por nao ser tao
facilmente perceptivel quanto o fenomeno da reducao das pretemicas. 0 acen-
to secundario 6 discutido por estudiosos do portugues no ambito da teoria
fonologica atual (d'Andrade e Laks, 1991; Carvalho, 1988/1992, 1989;
Collischon, 1993, 1994), mas esses estudos se restringem a consideracao do
fenomeno no dominio da palavra e, eventualmente, das palavras compostas.
Na secao 3, a seguir, apresentamos urn resumo da proposta de Collischon
para a atribuicao do acento secundario em PB, tomando-a como representati-
va das demais an alises baseadas no quadro te6rico da FonologiaMetrica. Nosso
objetivo sera, entao, o de mostrar a dificuldade dessas abordagens para
explicarem os casos em que parece haver variacao na posicao do acento
secundario, em PB e PE.

Deter-nos-emos, nesta secao, na discussao da proposta de Carvalho. 0
trabalho de Carvalho (1989) 6 particularmente relevante para a nossa analise
porque, alem de situar-se numa 6tica comparativa PB/PE, ele procura expli-
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car o comportamento das pretonicas em correlagao com a atribuigao do acento
secundario. Carvalho observa:

(...) the conditions on secondary-stress placement differ quite
radically from BP to EP. Whereas BP pretonic strings follow a
binary rhythm based on the leftward stressing of each even syllable,
(enfase do proprio autor) (...) only the most carefully European
styles (somewhat like spelling pronunciations, in fact) attest such
a pattern. EP current speech shows, rather,, a three-mora-counting
system for secondary stress-placement. (Carvalho, 1989)

Ele contrasta entao a acentuagao das seguintes palavras, que contem
tres silabas antes da tonica (as silabas portadoras de acento secundario estao
em italico):

PB PE
lavandaria lavandaria
vagabundagem vagabundagem
cavalaria cavalaria

Em PB, segundo o actor, o acento secundario obedece sistematicamente
a uma contagem binaria. Em PE, ao contrario, constatar-se-ia uma diferenga
em fungao do peso das sflabas. Vale observar que, em presenga de alguma
sflaba pesada (para o autor, silabas travadas por /1/, /r/, ou com rimas nasais e
ditongos), o acento acaba seguindo um ritmo binario, pois corn apenas duas
silabas obtam-se as tres moras necessarias para a atribuigao do acento
secundario, como nos casos de "lavandaria" e "vagabundagem". Na ausencia
de sflaba pesada, o acento recai na primeira das tres sflabas, que coincide com
a primeira das tres moras, como ilustrado em "cavalaria".

0 nosso corpus confirma a observagao de Carvalho quanto a atribuigao
do acento secunda rio em PE a sflaba inicial das palavras corn tres sPiabas
pretonicas leves, por oposigao ao PB, onde a atribuigao se faz duas sflabas
antes do acento primario. 0 conjunto de exemplos a seguir, tirados do corpus
referido acima, ilustra esse fato. A sflaba sublinhada 6 aquela que recebe o
acento secundario:
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PB
comparativa
conhecimento
classjficar
categorias
aplicagdo

FE
comparativa
conhecimento
classificar
categorias
aplicagao

Esse fenomeno pode ser tambem tornado como representativo da tenden-
cia do PE a acentuar o inicio da palavra (cf.: d' Andrade e Lalcs, 1992). Contudo,
encontramos vSrios contra-exemplos no nosso corpus em palavras contendo
dual glabas, onde observamos varios casos de redugao da primeira Maim em
PE, quando no PB, coerentemente corn a regra de acento secundario observada
nas palavras de 3 silabas antes da t'Onica, a primeira Maim da palavra 6 acentuada.
Nos exemplos a seguir, retirados do mesmo corpus, as palavras recebem urn
acento inicial em PB e sao reduzidas em PE:

PB PE
referencia r(e)ferencia
relagao r(e)lacao
semelhantes s(e)melhantes
decisor d(e)cisor

Nesses tres casos, por6m, observamos a presenga de uma palavra funci-
onal monossilabica (preposicao ou conjuncao). Essapalavra funcional recebe
o acento secundario, em PE, e permanece nao acentuada em PB:

PE
de r(e)ferencia
em r(e)lagao
ou s(e)melhantes
ou d(e)cisor

Se considerarmos que o dominio de aplicagao da regra 6 a palavra
fonologica e nao a palavra lexical, esses casos sao comparaveis corn o caso
das palavras comportando tres sflabas antes da pretonica.5 A primeira Maim
recebe o acento secundario, e a segunda 6 reduzida. Essa generalizagao impli-
ca que se admita, se se assume o quadro te6rico das fonologias lexical e metrica,
que o acento secundario 6 atribuido p6s-lexicalmente.

50 dominio prosodic° da PalavraFonologica é aqui entendido, para o portuguas, como constituido
do radical e seus afixos, bem como de quaisquer palavras funcionais acentualmente inertes que
]he estejam encliticas ou procliticas.
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A descrigdo acima evidencia tambem a relagdo existente no PE entre
redugdo das pretonicas e atribuigdo do acento secundario. Com efeito, a
acentuagdo inicial nas palavras contendo tits sflabas antes da tOnica 6 acorn-
panhada, em todos os casos encontrados no corpus, de 'redugdo da sflaba
seguinte. Por outro lado, as unidades rftmicas produzidas nessas palavra tern
um acento inicial, contrariamente ao que acontece no PB. Proporemos, na
secao 3, uma explicagdo para esses fatos.

0 reconhecimento dessa correlagdo nos permite trazer elementos de
explicagdo para a sensibilidade ao peso observada por Carvalho, uma vez
que as sflabas pesadas parecem oferecer resistencia a redugdo.

Existem dois casos no corpus que merecem consideragdo especial. 0
primeiro 6 o caso da palavra "quantificar" em que, no PE, a acentuagdo inicial
ndo 6 acompanhada de redugdo na sflaba seguinte. Esse comportamento
singular pode ser explicado, porem, pelo fato de ser esse acento urn acento
enfatico, provocado pelo contexto: " ...vai ate o ponto de QUANtificar".
Essa interpretagao 6 reforgada pelo fato de que o leitor brasileiro tambem
pronuncia essa palavra, no mesmo contexto, de maneira inesperada. Ele
tambem acentua a primeira sflaba, contrariamente ao princfpio de binariedade
do p6 que no PB normalmente atua sobre a atribuigdo do acento secundario.
Esses dois fatos inesperados, acento na primeira de tres sflabas pretonicas em
PB, e ausencia de redugdo da segunda sflaba em PE, podem ser explicados da
mesma maneira: por referencia ao valor enfatico do acento, que foge a
regularidade do ritmo justamente por constituir uma acentuagdo marcada,
regida por outras regras.

0 segundo caso 6 o dapalavra "avaliagdo". No corpus de PE, estapalavra
foi pronunciada corn tres pretonicas, mas o acento secundario ndo recaiu na
primeira sflaba, embora as tres sflabas sejam leves. Tanto em PB (como seria
de esperar) como em PE (de forma inesperada), o acento secundario recaiu,
no corpus, na segunda sflaba, "aya[lya]cdo". Um olhar mais atento ao contexto
pode explicar o comportamento aparentemente anomalo do acento secundario
em PE, nesse caso especifico. A palavra "avaliagdo" aparece dentro de uma
frase fonolOgica que e, no texto escrito, realgada entre aspas: "base de
avaliagdo".60s dois leitores acentuam fortemente a sflaba tonica da primeira

6 No domInio prosodic° Frase Fonologica pode ocorrer mais de urn acento primario, situacao em
que, no portuguas, o acento da ultima palavra a direita 6 aquele mais saliente do sintagma.
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palavra, "base", invertendo, assim, a expectativa de maior saliencia acentual
na tonica de "avaliagao", segundo nucleo portador de acento primario no
domfnio da frase fonologica em questao. Dada a existencia de um fenomeno
de sandi entre a preposicao e a primeira silaba de "avaliagao", (cf.
b[azda]ya[lya]cao), se o acento secundario desta palavra recair sobre a primeira
silaba, o resultado 6 um choque acentual bastante perceptive', dado o maior
grau do acento enfatico colocado na tonica de "base", e a reducao da vogal
postonica. Deve-se ressaltar tambem que o locutor brasileiro evita a outra
promincia possivel em contexto de leitura, corn as quatro silabas fonolOgicas
pretonicas pronunciadas e um acento secundario na primeira e na terceira
silabas da palavra fonologica [ baz]o) [davallagao]Op , o que, dada a reducao
da vogal postemica da palavra fonolOgica anterior, tambem resultaria em um
choque acentual.

2. Reducao das pretonicas e integridade morfologica

Carvalho explica a diferenca entre o PB e o PE da seguinte maneira:

Pretonic syllables can be reduced because they are potentially
attracted by and embodied within the preceding accentual foot, that
is, leftward again (...) Conversely, if there is no such reduction,
then these syllables remain true pretonic ones, depending on the
following foot only, without any leftward process (...) EP would be
an example of the first process. The second process would be for
BP (...) In other words, pretonic syllables behave like enclitic particles
in EP, but they remain proclitic in BP. (op. cit.:430-432)

Essa analise relaciona explicitamente reducao das pretonicas e ritmo, uma
vez que o que esta em questao 6 a maneira como as silabas pretonicas que nao
estao integradas aos pes trocaicos construidos lexicalmente passam,
lexicalmente, a fazer parte de urn grupo rftmico. A proposta de Carvalho
que PB e PE diferem em termos da direcionalidade desse processo de
integragao: ele se daria para a esquerda no PE (enclise) e para a direita (prOclise)
no PB. A essa diferenca na direcionalidade esta relacionada uma outra. As
silabas associadas a direita sao integradas a urn pe contido na mesma palavra,
enquanto que as silabas associadas a esquerda sao ritmicamente integradas
palavraprecedente. Se representarmos p or // as fronteiras das unidades ritmicas
assim obtidas no enunciado da missa exemplificado acima, teremos as seguintes
unidades ritmicas:
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PB: Naquele // tempo // disse // Jesus
PE: Naquele // tempo // disse Je//sus

387

No PB, os grupos ritmicos correspondem as palavras. 0 mesmo nao
ocorre em PE, onde temos o grupo //disseje//. Em outras palavras, a integri-
dade da palavra nao 6 respeitada. Esse aspecto 6 enfatizado em Carvalho (1988/
1992), que afirma:

(En PB), la pretonique constitue alors un pied degenere, preservant
la cohesion accentuelle du mot. (En PE), it n'en va de meme que si
le mot se trouve en debut d'enonce (et dans le style soutenu). Sinon
le pied degenere s'integre au scheme accentuel precedent formant
avec lui un groupe rythmique a accent initial. (op. cit.: 20-21)

A questa() da integridade da palavra desempenhara urn papel fundamen-
tal na nossa analise. Na realidade, a direcionalidadepode ser considerada como
derivando da relevancia das fronteiras de palavras na definicao do ritmo, em
PE e PB. Se a integragao da silaba pretonica se faz dentro das fronteiras da
palavra, como parece ser o caso em PB, a direcionalidade define-se
necessariamente para a direita. Se, por outro lado, ela nao 6 limitada pelas
fronteiras da palavra, como parece ocorrer em PE, 6 mais natural que a
integragao se de para a esquerda, uma vez que numa lingua trocaica como o
portugues, o 'nide° acentual de urn grupo ritmico se encontra a esquerda.

No nosso corpus, encontramos um argumento empfrico forte para a
analise de Carvalho: nao se encontra nenhuma reducao de vogal pretonica
em inicio de um outro dominio prosOdico, o Grupo Intonacional. Conside-
rem-se os exemplos seguintes, extraidos respectivamente do corpus da Mis-
sa e da leitura do texto academico:

Pedro, de pe, (...)
(...) que sao, fundamentalmente, de tres tipos

Nos dois enunciados, observamos que a preposicao "de" vem, na escrita,
precedida de uma virgula. Essas virgulas sao realizadas na fala, pelos leitores,
como pausas de mais de 200 ms., nos dois casos. Em ambos os casos, a vogal
da preposicao 6 nitidamente pronunciada pelos locutores portugueses. No
segundo caso, 6 o locutor brasileiro que reduz a vogal, como resultado de um
processo de haplologia. Encontramos assim um contraste inesperado, no qual
6 o locutor brasileiro que reduz uma vogal que 6 pretonica, no interior da
palavra fonolOgica, e 6 o locutor portugues que a pronuncia. Isso se explica
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perfeitamente, no entanto, se se assume que a reducao de algumas silabas, no
PE, decorre da sua encliticizacao as unidades acentuais precedentes, conforme
proposto por Carvalho, pois a enclitizacao torna as silabas postonicas. Ora,

no exemplo em questa°, ha uma pausa indicando o inicio de um novo grupo
intonacional, o que bloqueia o prOprio processo de encliticizacao que, por
hipOtese, licencia as reducoes que tern por funcao otimizar o ritmo, em PE. 0
bloqueio da enclitizacao faz, assim, corn que a silaba nao possa ser reduzida, e
a vogal tenha de ser pronunciada. Em PB, ao contrario, a presenca da pausa
nao bloqueia a reducao da tinica silaba da preposicao, uma vez que nao se
esperaria que essa silaba se houvesse encliticizado a unidade ritmica anterior,
como em PE, para que seu nilcleo pudesse ser reduzido. Alem do mais, esta 6
uma reducao de preronica que, em PB, nao tem propriamente a funcao de
ajustar o ritmo, sendo determinada por condicionamentos de ordem segmental,
como 6 o caso do processo de haplologia.

Proporemos aqui uma analise desses fatos baseada na idea de que o
ritmo consiste na interpretacao, pelo sistema de desempenho articulat6rio-
perceptual, da forma fonol6gica produzida pela gramatica. Uma vez que, por
hip6tese, principios conflitantes atuam sobre essa interpretagao, o ritmo de
cada lingua seria o resultado da hierarquizacao desses principios, hierarquizacao
esta que varia de lingua para lingua.

A nocao de hierarquizacao de principios esta no centro da Teoria da
Otimalidade7. Na secao 4.2 a seguir, apresentaremos os pressupostos basicos
dessa teoria e mostraremos como alguns desses pressupostos, articulados a
pressupostos do minimalismo, podem explicar o ritmo diferente do PB e do
PE. Antes, por6m, faz-se ainda necessario tecer algumas consideragOes sobre
o acento secundario, responsavel pela definicao das unidades ritmicas do por-
tugues. E o que passaremos a fazer na secao seguinte.

7 Traduzimos, aqui, o termo ingles "optimality" por "otimalidade". A nosso ver, ainda que nao exista,
em pottugues, o adjetivo "otimal" (a partir do qual estaria autorizada a derivacao do substantivo
"otimalidade") justifica-se, neste momento, a criacao do neologismo, pelos seguintes motivos: 1) a
derivacao de "otimidade", autorizada pela existencia do adjetivo "otimo", resolve um problema e cria
urn outro, relacionado ao adjetivo mais adequado para uso em express6es que se referem a analises
conduzidas com base nessa teoria. Seriam elas analises "6timas" ou "otimalistas"?; 2) jfi se firmaram,
nos textos de teoria sintatica, as traducoes "minimalismo" e "minimalista", embora nao exista, em
portugues, o adjetivo "minimal", que autorizaria tais derivacoes (essas formal, no entanto, ja estao
dicionarizadas, o que indica que a lingua incorporou, sem problemas, esses neologismos). Parece
autorizado, portanto, o uso do mesmo criterio para as derivac6es, nos dois casos. A16m do mais, no caso
do subtitulo que demos a este artigo, pareceu-nos muito estranha a altemativa que tambem consideramos
e descartamos, "uma abordagem Otima e minima" (nao consideramos, evidentemente, a altemativa
"uma abordagem otima e minimalista", que nos pareceu ainda mais problematica).

'Ti A

BEST COPY AVAILABLE



ABAURRE & GALVES

3. Acento primario e acento secundario

389

Para que possamos discutir a questao do acento secundario e de sua
relagao com o ritmo 6 necessario tambem introduzir, aqui, algumas considera-
gOes gerais sobre o acento primario em PB e PE.

No quadro atual das teorias metricas sobre acento e ritmo (cf. Halle &
Vergnaud, 1987; Hayes, 1995; van der Hulst, no prelo), os acentos primarios
e secundarios das palavras sao atribufdos por urn conjunto de algoritmos que
constroem uma estrutura de pes a partir da fixacao.de valores para determina-
dos parametros. De acordo corn van der Hulst:

(...) the presence offoot structure enables metrical theory to reduce
primary accent rules to rules placing primary accent on the
rightmost or leftmost 'foot accent'. (...) Metrical theory explains
the culminative nature of accent, i.e., its once-per-domain
occurrence, by viewing accents as heads of these domains. Thus,
non primary accents will be represented as heads of feet, and
primary accents as heads of words. (Van der Hulst, no prelo)

Essa abordagem parametrica e determinfstica do acento permite que os
sistemas acentuais das linguas sejam vistos como resultantes da maneira como
variam os valores atribufdos aos parametros que sao indicados nas regras de
construcao como as citadas em van der Hulst:

Metrical algorithms

foot structure
i. left-headed (LH) / right-headed (RH)
ii. assigned from left to right (LR) / right to left (RL)

word structure
left-headed (LH) / right- headed (RH)

(van der Hulst; no prelo)

0 fato de que os acentos, primarios ou secundarios, sao vistos como
propriedades de domfnios que podem ter apenas um acento, tern como conse-
qiiencia: 1) que a existencia de urn acento primario em uma sflaba implica sua
ausencia em todas as demais sflabas do mesmo domfnio (i.e., no dominio da
palavra, o que significa dizer que cada palavra 6 portadora de apenas urn acento
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primario); 2) que a existencia de um acento em uma Maim implica sua ausencia
nas silabas imediatamente adjacentes (ou seja, no interior do mesmo p6, o que
significa dizer que cada pe 6 portador de apenas um acento secundario).

As analises propostas para o acento primario no portugues, baseadas na
Fonologia Metrica, apresentam, dentre outras, diferencas corn relacao aos
algoritmos de construcao dos pes e aos domfnios de aplicacao desses algoritmos
(cf. Bisol, 1992 a. e b.; Lee, 1995; Massini-Cagliari, 1995; d' Andrade e Laks,
1992). No entanto, em qualquer dessas analises, as sflabas identificadas como
portadoras do acento primario no PB e no PE sao sempre as mesmas. Nao
vamos portanto discutir aqui essas analises, ja que as diferencas encontradas
entre as duas linguas, nos corpora por n6s analisados, reside na localizacao
dos acentos secundarios.

Corn relacao ao acento secundario, Collischon (1993, 1994) propoe, para
PB, que ele seja atribufdo no componente p6s-lexical, atrav6s de um algoritmo
que, sobre a estrutura previamente construfda de acento primario (constituinte
ilimitado de cabeca a direita), constr6i constituintes binarios de cabeca a esquer-
da, obedecendo a uma direcao (D)ireita-(E)squerda a partir do acento primario,
e tomando como domfnio de aplicacao apalavra. 0 algoritmo de acento secundario
seria, segundo a autora, insensfvel ao peso silabico, cabendo -the, simplesmente,
preencher a grade m6trica e marcar o ritmo.

Collischon chama a atencao para o fato de que, nas palavras em que
pode ocorrer ditongacao i.be.r[y]a.no) ou epentese (cf.
in.dig.na.do in.algitna.do), a posicao do acento secundario depende da
aplicagao ou nao desses processos p6s-lexicais tardios, pois o algoritmo que o
atribui deve contar as sflabas. Isso indica que: 1) ou o acento secundario 6
atribufdo depois desses e de outros processos semelhantes que alteram a
estrutura silabica, ou 2) o acento secundario e essas regras se aplicam simulta-
neamente, conspirando para a producao de urn ritmo binario regular.

Da analise de Collischon para o PB 6 interessante ressaltar, aqui, a
discussao que faz essa autora a respeito dos casos em que se observa a criacao
de urn constituinte degenerado no limite esquerdo da palavra:

Quando o ntimero de silabas anteriores ao acento primario for
impar, a regra produz um constituinte degenerado (corn apenas
um elemento) na margem esquerda da palavra. Isso ocorre por-
que a atribuictio de acento de acordo corn o modelo de Halle e

336



ABAURRE & GALVES

Vergnaud deve preencher as seguintes condicties: nenhum ele-
mento do dominio deve ficar fora de constituinte (Condictio de
Exaustividade); e todo constituinte deve ter um cabeca (Condictio
de Sinceridade). Por esta raztio, ocorre choque no inicio da pala-
vra entre o cabeca de um constituinte binario e o cabeca de um
constituinte degenerado. Como nao ha espaco para movimento,
urn dos dois acentos tern de ser apagado.
A soluctio que adotamos a aquela proposta por Haraguchi
(1991:164) para o espanhol invocando o principio Evite Choque,
que funciona como urn filtro, eliminando estruturas mal-forma-
das. Este principio a operacionalizado pela regra Apague a, que
simplesmente apaga um constituinte, quando o contexto de apli-
cacao determinado pelo principio, ou seja, um contexto de cho-
que, for encontrado. Como a regra Apague a nao tem uma direcao
de aplicagao, tanto um como o outro acento em choque pode ser
apagado. Deste modo, o pr6prio principio preve que ora encontra-
remos acento secundario sobre a sflaba inicial, ora encontraremos
acento secundario sobre a segunda sflaba. (Collischon, 1994:49.
Grifo nosso)
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Os casos de posicao variavel do acento secundario a que se refere
Collischon sao aqueles em que ocorrem tres sflabas (ou outro mimero impar
de sflabas) antes da tonica, como em: a.p.a.ga.d6r A.pa.ga.dOr;
di.men.s[y]oliali.da.de Esta seria a explicagao,
portanto, para dados como os que aqui vimos considerando para PB
(ca.y.a.la.rfa) e PE (0.va.la.rfa). 0 problema 6 que tal analise simplesmente
preve uma variagao, em dados como esses (supe-se que tamb6m para PE), e
nada diz sobre o que poderia levar a escolha do apagamento de urn ou de
outro dos acentos em choque.

Ora, o que os nossos dados estao a indicar 6 que, embora a ocorrencia
desse acento secundario em um ou outro dos seus possfveis lugares de pouso,
nao seja categOrica em uma das duas posigoes para cada urn dos dialetos,
parece haver uma nftida preferencia, em PB, para o que seria, na analise de
Collischon, o apagamento do primeiro dos acentos em choque, ao passo que
o PE pareceria preferir apagar o segundo desses acentos (cf. dados apresenta-
dos na secao 1.2, acima). Alem disso, como ja mencionamos anteriormente,
as ocorrencias de acento secundario na sflaba inicial pare,cem relacionadas, no
corpus do PB, a algum tipo de enfase, efeito que em PE parece ser obtido a
partir da nao reducao da sflaba seguinte. Vale mencionar, aqui, que tambem a
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an Oise de d' Andrade & Laks (1992) preve uma variagao na posicao do acento
secundario, nos casos considerados, indicando-se, no entanto, uma tendencia
para o acento inicial.

Talvez fosse o caso, portanto, de se buscar uma outra explicagao para
essas dual tendencias observadas para PB e,PE, particularmente nos dados
que apresentam tres silabas antes da tonica. E o que procuraremos fazer, nas
secoes seguintes deste trabalho.

4. Uma interpretagao minimalista e otimalista da diferenca ritmica entre PE
e PB

4.1. A articulagao gramatica/sistemas de desempenho no Programa Minimalista

No modelo de Principios e Parametros (cf.: Chomsky, 1985, entre ou-
tros), a cada enunciado de uma determinada lingua correspondem quatro niveis
de representagao: Estrutura-D, Estrutura-S, Forma L6gica (LF) e Forma
Fonetica (PF). Uma das inovagoes cruciais do Programa Minimalista para a
Teoria Lingilistica proposto por Chomsky (1995) é a proposta de supressao
dos niveis internos a pr6pria gramatica (Estrutura-D e Estrutura-S), mantendo-
se somente LF e PF, definidos como os niveis de interface corn os sistemas de
desempenho, respectivamente o Sistema Conceptual-Intencional e o Sistema
ArticulatOrio-Perceptual :

A particular language L is an instantiation of the initial state of
the cognitive system of the language faculty with options specified:
We take L to be a generative procedure that constructs pairs (r,
that are interpreted at the articulatory-perceptual (AP) and
conceptual-intentional (CI) interfaces, respectively, as
"instructions" to the performance systems? is a PF representation
and ? a LF representation, each consisting of legitimate objects
that can receive an interpretation (perhaps as gibberish). If a
generated representation consists entirely of such objects, we say
that it satisfies the condition of Full Interpretation (FI). A linguistic
expression of L is at least a pair (?,??) meeting this condition
and under minimalist assumptions, at most such a pair, meaning
that there are no levels of linguistic structure apart from the two
interface levels PF and LF, specifically no levels of D-Structure
and S-Structure. (Chomsky, 1995:219)
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A articulack da gramatica corn os sistemas de desempenho encontra-se
assim muito mais enfatizada no modelo minimalista do que nos modelos ante-
riores, como se pode ver por esse outro trecho:

The language is embedded in performance systems that enable its
expressions to be used for articulating, interpreting, referring,
inquiring, reflecting, and other actions. We can think of the SD
(Structural Description) as a complex of instructions for these
performance systems, providing informations relevant to their
functions. While there is no clear sense to the idea that language
is "designed for use" or "well adapted to its functions", we do
expect to find connections between the properties of the language
and the manner of its use. (Chomsky, 1995: 168)

Deste ponto de vista, a gramatica 6 vista como um sistema exclusiva-
mente gerativo (chamado por Chomsky de sistema de computagdo), ficando a
interpretagdo propriamente dita a cargo dos sistemas de desempenho. Essa
concepgdo da divisk das tarefas sugere fortemente urn deslocamento de
certas analises do interior da gramatica para as suas interfaces. E o que suge-
rimos aqui para o ritmo, fenomeno que as teorias fonolOgicas citadas acima
explicam por um conjunto de regras e principios de natureza puramente grama-
tical. Vimos em particular que o acento secundario a definido por algoritmos
da mesma natureza daqueles que definem o acento primario. Por outro lado,
agora possivel vislumbrar um lugar de articulagao entre gramatica e desempe-
nho. Isso era mais dificil em modelos anteriores da gramatica. Em Adams
(1987), por exemplo, a consideragdo explicita do ritmo como urn fen omen o de
desempenho cria problemas para a tese de que ele afeta a sintaxe na mudanga
do fiances antigo para o franca moderno.

A enfase posta na interface da gramatica corn os sistemas de desempenho
no modelo minimalista permite definir dois niveis na compreensao dos
fenomenos gramaticais. 0 primeiro nivel diz respeito a geragdo de instrucoes
pelo sistema de computagao, geragdo essa regida pelos principios categOricos
inerentes a este sistema. 0 segundo nivel concerne a interpretagao dessas
instrugOes pelos sistemas de desempenho. A nossa proposta 6 a de que,
nesse nivel, as restrigOes definidas pelos diversos sub-componentes da
computagdo naso podem ser satisfeitas conjuntamente, o que leva
hierarquizagdo dessas restrigOes no processo de interpretagdo. A ideia de
uma tal hierarquizagdo encontra-se na base da Teoria da Otimalidade, que
apresentaremos a seguir, e na qual nos inspiraremos ao propor nossa explicagdo
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para a diferenca ritmica entre o PE e o PB. E importante insistir, contudo, no
fato de que a nossa analise adota essa teoria unicamente para os fenomenos
resultantes da interpretagao das estruturas na interface da gramatica corn os
mOdulos de desempenho. Corn efeito, assumir a Teoria Gerativa chomskiana
implica que consideremos que no interior do sistema gerativo os principios se
apliquem categoricamente. Voltaremos a essa questao mais adiante.

4.2. A Teoria da Otimalidade

A chamada Teoria da Otimalidade (Prince & Smolensky, 1993) tern por
objetivo modelar o funcionamento da gramatica a partir dos seguintes
pressupostos: 1) a Gramatica Universal é constitufda de uma serie de restri-
gOes sobre a boa-formagao das representacoes; 2) as gramaticas das linguas
especificas sao construfdas levando em conta essas restrigOes, e ordenando-as
em uma hierarquia; 3) as restricO'es sao conflitantes e fazem assergOes
contradit6rias a respeito da boa-formagao da maioria das representagOes; 4)
uma gramatica particular consiste de um conjunto de restrigoes e de urn meio
de solucionar o conflito entre as predigoes que fazem essas restrigOes.

A seguinte passagem de Prince & Smolensky (1993) chama a atencao
para o que se deve entender como crucial neste modelo:

The heart of the proposal is a means for precisely determining
which analysis of a given input best satisfies (or least violates) a
set of conflicting well-formedness conditions. For most inputs, it
will be the case that every possible analysis violates many
constraints. The grammar rates all these analyses according to
how well they satisfy the whole constraint set and produces the
analysis at the top of this list as the output. This is the optimal
analysis of a given input, and the one assigned to that input by the
grammar. The grammatically well-formed structures are those that
are optimal in this sense.
How does a grammar determine which analysis of a given input
best satisfies a set of inconsistent well-formedness conditions?
Optimality Theory relies on a conceptually simple but surprisingly
rich notion of constraint interaction whereby the satisfaction of
one constraint can be designated to take absolute priority over the
satisfaction of another. The means that a grammar uses to resolve
conflicts is to rank constraints in a strict dominance hierarchy. Each
constraint has absolute priority over all the constraints lower in
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the hierarchy. (Prince & Smolensky, 1993:2)
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Como se ve, a ideia de avaliagao e escolha 6 central para o modelo, que
rejeita a nocao de "derivagao de um Ilnico output a partir de urn ilnico input"
e pressupOe uma visao de gramatica baseada na existencia de duas fungoes:

a funcao GEN (abreviatura de "generator"), parte fixa da Gramatica
Universal, que cont6m informagao sobre os primitivos representacionais
e suas relagoes universalmente validas e irrevogaveis. E obvio para GEN,
por exemplo, que, no ambito da silaba, o nOdulo o pode dominar urn
nOdulo Onset ou urn nodulo tt (a depender da teoria da suiaba que se
assume, se uma que postula elementos como onset e rima ou uma que
postula apenas moras), mas nunca o contrario.

Nas discussOes sobre otimalidade em fonologia, presume-se que os
principios a partir dos quais GEN produz candidatos para avaliagao sao cons-
tituidos, na verdade, pelo conjunto dos postulados lingilisticos que se podem
tomar como consensuais nos diferentes mOdulos (ou subteorias) da fonologia
nao linear.

a fling-do H-EVAL (abreviatura de "harmony evaluator"), que determina
a harmonia relativa dos inputs candidatos gerados por GEN, impondo, a
todo o conjunto, uma ordem baseada no grau de satisfacao as restrigOes,
que sao hierarquizadas conforme a gramatica das linguas especfficas.

Cabe ainda ressaltar que, na Teoria da Otimalidade, o eixo das preocupa-
goes, como se viu, desloca-se de uma teoria das operagOes (GEN) para uma
teoria da boa-formagao (H-EVAL).

4.3. Para uma articulagao dos modelos otimalista e minimalista

Na analise das diferengas rftrnicas entre PE e PB, adotaremos da Teoria
da Otimalidade a nocao de hierarquizacao das restrigOes, mas deslocaremos o
lugar onde tal hierarquizacao se aplica, bem como seu papel na arquitetura da
gramatica como um todo. Para nOs, corn efeito, a funcao GEN 6 desempenhada
por urn sistema de computagao que já contem uma funcao EVAL interna. No
minimalismo, essa funcao EVAL 6 desempenhada, por urn lado, pelo principio
de economia (que escolhe, entre varias derivacoes concorrentes, aquela que 6
menos custosa) e, por outro lado, pela nocao de convergencia que imp& que
todo elemento que aparece nas interfaces seja interpretavel pelo respectivo
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sistema de desempenho. Dessa maneira, a partir de urn conjunto de itens
lexicais, o sistema de computagao produz uma s6 representagao bem formada,
que 6, das representagoes convergentes, a mais economica. Isso diferencia
crucialmente o modelo minimalista do modelo otimalista.

Contudo, propomos aqui que a hierarquizagao de restrigOes, ou de prin-
cfpios, interv6m no nfvel da interpretagao, feita pelos sistemas de desempe-
nho, dessas representagOes produzidas pela gramatica, que ainda sao sub-
especificadas em relagao a sua efetiva realizagao. Tratar-se-ia, portanto, de
uma fungao EVAL (baseada na economia e na convergencia) que atuaria sobre
as interpretagoes possiveis dos outputs ilnicos produzidos pela fungao GEN
(aqui entendida como o pr6prio sistema de computagao). No que segue,
argumentaremos que urn modelo desse tipo nos permite explicar as diferen-
gas ritmicas entre PB e PE.

4.4. A hierarquizagao das restrigOes em PE e PB

Assumindo o quadro te6rico do Programa Minimalista (Chomsky 1995),
propomos aqui que o acento primario e atribuido as palavras no componente
lexical, sendo identico em PB e PE. Assumimos ainda que as diferengas rftmi-
cas entre os dois dialetos podem ser explicadas em termos da implementagao
do ritmo na interface PF, como resultado da interpretagao pelo sistema de
desempenho AP.

Mostraremos agora que os fenomenos de natureza p6s-lexical (acentos
rftmicos e ressilabificagoes resultante de reducties vocalicas e de sandi) apre-
sentados na segao 2 podem receber uma exi3licagao otimalista como a que foi
esbogada acima centrada, pois, na questao da boa-formagao das estruturas
, sem prejuizo de uma articulagao com os pressupostos do programa
minimalista, uma vez que a hierarquizagao de restrigoes se faz necessaria para
dar conta da interpretagao, pelos sistemas de desempenho, das estruturas
geradas pela gramatica.

0 comportamento diferenciado do PE e do PB quanto aos fenomenos
de redugao vocalica e quanto a atribuigao do acento secundario pode ser
derivado da diferente hierarquizagao de tres vinculos ou restrigOes:

a integridade da palavra fonolOgica
a binariedade do p6
o pe trocaico
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Convem ressaltar que a restrigao "p6 trocaico" faz referencia, essen-
cialmente, a localizagao da cabega do pea esquerda, independentemente
do nOmero de silabas. Define-se assim uma familia de p6s foneticos, .da
qual fazem parte tambem os datilos, que sao pes constituldos de uma
silaba forte e duas fracas.'

As duas restrigOes "binariedade do p6" e "p6 trocaico" fazem parte, na
Teoria da Otimalidade, de uma das fanulias de restrigOes responsaveis pela
definigao do sistema ritmico das linguas. Sao denominadas, respectivamente,
"FtBin" (Foot Binarity: Os p6s sao sempre binarios em algum nivel de analise,

ou a), e "RhType.I/T" (Rhythmic Type: pes sao iambos ou troqueus).

Quanto a restrigao que aqui denominamos informalmente "Integridade
da palavra fonolOgica", e importante notar que nao 6 definida na Teoria da
Otimalidade. Ela se aproxima, porem, em espirito, da familia de restrigOes de
"Alinhamento" (propostas, corn base na ideia geral de otimalidade, na cha-
mada morfologia prosodica, de McCarthy e Prince, 1993). Mas o seu objeto 6
distinto. Corn efeito, a familia original de "Alinhamento" funciona na interface da
fonologia corn a morfologia. A nossa restrigao de "Integridade da palavra
fonolOgica" situa-se na interface da fonologia prosedica corn o ritmo, ou
seja, atua na interpretagao da forma fonetica pelo sistema AP, coerente-
mente com os pressupostos da nossa analise. 0 alinhamento, aqui, diz respeito
as fronteiras da palavra fonolOgica, (ou Grupo Clitico, se assumirmos Nespor
& Vogel, 1986) definida como urn dominio prosOdico, e as fronteiras do grupo
ritmico produzido na interpretagdo desses dominios. "Alinhar" pode entao ser
entendido como um principio geral de interpretagao que a existencia de outras
restrigOes como "RhType=I/T" impede de satisfazer categoricamente, ficand,
portanto, este principio, como os demais que corn ele interagem, sujeito
hierarquizagao.

A analise de Carvalho adotada acima para a redugao das pretenicas no
PE evidencia que, nessa lingua, a restrigao do p6 trocaico 6 mais forte do que
a da integridade da palavra fonolOgica. Essa hierarquizagao dd conta, corn
efeito, do fato de que, nas palavras corn apenas uma silaba antes do acento
primario, essa silaba pretonica se encontra encliticizada ao dominio acentual
a sua esquerda, sem levar em conta a fronteira de palavra.

8 No limite, podem tambern ser interpretados como pes foneticos dessa familia trocaica os
pes degenerados (de uma so sflaba) resultantes de processos de reducao de micleos silabicos.
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As palavras corn tres sfiabas pretonicas trazem evidencia da ordem rela-
tiva entre a integridade da palavra e o pe binario, em PE. Corn efeito, o que
verificamos e que a reducao nao se (Id na primeira silaba, mas geralmente na
segunda, como em [t']goria ou, mais raramente, na terceira, como em
Larac[C]ristica. Esse fato, juntamente corn a constatagao de que a primeira
sflaba pretonica recebe acento secundario, mostra que, nessas palavras, nao
ocorre encliticizacao dessa sflaba ao dorninio acentual a esquerda, atraves da
juntura de palavra. Tern-se, assim, evidencia para a ordem relativa entre a
integridade da palavra fonolOgica e a bin ariedade do pe, coin a primeira dessas
duas restrigoes tendo primazia sobre a segunda. Obtemos, assim, a seguinte
hierarquia de restricoes para PE:

1. pe trocaico
2. integridade da palavra fon ologica
3. binariedade do p6

No PB, por outro lado, a restricao da integridade da palavra fonolOgica
aparece como mais forte do que a do pe trocaico, uma vez que, nas palavras
em que ocorre apenas uma silaba pretonica, esta sflaba vem interpretada como
formando urn agrupamento ritmico corn o pe seguinte, portador do acento
primario.

As palavras corn tres sflabas pretonicas trazem evidencia da ordem
relativa entre o pe binario e o troqueu. 0 fato de o acento secundario recair,
em regra geral, na segunda sflaba a esquerda do acento primario, decorre da
precedencia do pe binario sobre o troqueu. Obtemos, assim, a seguinte hierar-
quia de restrigOes para PB:

1. integridade da palavra fonolOgica
2. binariedade do pe
3. pe trocaico

Observe-se que, nas duas variedades, a integridade da palavra fonolOgica
sempre tern precedencia sobre a binariedade do p6. 0 que os distingue essen-
cialmente e a posicao, na hierarquia de restricaes, do pe trocaico. Este se
encontra em primeiro lugar em PE e em Ultimo lugar ern PB. Ou seja, pode-se
dizer que o ritmo em PE 6 baseado no troqueu, enquanto que o ritmo brasileiro
se constrOi respeitando antes de mais nada as fronteiras de palavras fonolOgicas.

Quanto ao acento secundario, observe-se que ele tambem decorre, em
nossa analise, desse conjunto de restrigOes e da interagao entre elas. Nao 6
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necessario propor que sua atribuigao se faga a partir de urn algoritmo, uma vez
que todas as unidades rftmicas construfdas na interface AP (independente-
mente do mimero de silabas, se duas ou tres) terao sempre uma proeminencia
acentual na sflaba mais a esquerda, dado que se assume que a formulagao
precisa da restrigao relevante para a definigao do tip o de ritmo das lfnguas (na
Teoria da Otimalidade: "RhType =I/T") fixa o ritmo, emportugues, como sendo
de base trocaica (o que, na TO, traduzir-se-ia por "RhType.T").

Vejamos, entao, como se pode explicar a localizagao dos acentos rftmi-
cos encontrados no corpus de PB e PE, a partir dessas diferengas na hierar-
quia de restrigoes. Consideraremos tres tipos de palavras:

palavras corn uma sflaba pretonica , como "Jesus".
palavras corn duas sflabas pretonicas, como "referencia".
palavras com tres sflabas pretonicas, como "categoria".

Na primeira palavra, nao ha, a priori, contexto para ocorrencia de acen-
to secundario, uma vez que apenas uma sflaba precede a sflaba portadora de
acento primario. Como em PB a prioridade 6 dada a integridade da palavra
fonolOgica, esta sflaba tem de ser interpretada como "proclftica", ou seja, como
integrada a unidade rftmica que tern como cabega o acento primario a direita.

Em PE, por outro lado, a precedencia do troqueu impede tal
reagrupamento a direita, o que criaria uma unidade rftmica iniciada por uma
Maim nao acentuada. Forga-se, portanto, a interpretagao dessa sflaba como
enclftica a unidade rftmica a esquerda, o que por sua vez desencadeia a redugao
do mIcleo vocalic° da sflaba. E isso, de fato, que se observa na seqiiencia
"disse Jesus". Como se observa nas figuras 1 e 2, acima, no PB, 6 a illtima
sflaba de "disse" que sofre redugao, por ser postOnica. No PE, 6 a primeira
sflaba de "Jesus" que 6 reduzida, ap6s ter sido encliticizada a unidade rftmica
A esquerda.

Como ja foi dito acima, na ausencia de uma unidade rftmica a esquerda,
a redugao 6 bloqueada em PE, o que interpretaremos como o fndice de que a
sflaba recebe entao uma saliencia comparavel a de urn acento secundario,
fenomeno que parece ocorrer em infcio de grupos intonacionais.

Devemos, portanto, a luz dessas consideragoes, modificar o que foi dito
anteriormente, pois no PE, umapalavra contendo uma s6 sflaba antes da tonica
pode receber urn acento secundario nesta sflaba, se se encontrar no infcio de
um grupo intonacional.
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As palavras corn duas sflabas antes da pretonica constituem um caso em
que, no PB, as tres restrigOes podem ser conjuntamente satisfeitas, uma vez
que o acento secundario na primeira sflaba obedece ao mesmo tempo as
fronteiras das palavras, ao ritmo binario e ao troqueu. No PE, vimos que,
conforme o contexto, essas palavras podiam corresponder a um sub-caso das
palavras corn tres sflabas antes da pretonica. E o caso dos exemplos
"referencia", "relagao", "semelhantes" e "decisor", apresentados acima, em
que o acento secundario recai na preposicao que precede a palavra, e a pri-
meira sflaba 6 reduzida.

Quando nao se verifica tal extensao da palavra fonologica por acrescimo
de alguma palavra funcional, a situagao 6 outra, e encontramos freqUentemente
promincias em que a vogal da primeira sflaba 6 pronunciada e 6 a vogal da
segunda sflaba que 6 reduzida, como em "1[f-rent-I" ("diferente"), ou como
"Le[fr]encia", que corresponde a uma outra pronuncia possivel para a primeira
das palavras citadas, constantes do corpus. Nesses casos, observa-se tambem
uma saliencia acentual na primeira sflaba, o que indica que af esta localizada
uma fronteira de unidade ritmica iniciada por urn acento secundario. A reducao
do micleo da segunda sflaba, no caso, que acaba por produzir uma seqiiencia
fonetica com moderada colisao acentual, 6 o efeito de outras restrigoes que
levam a modificagao da cadeia segmental do output, e que tern a ver corn os
segmentos que entram na constituicao das sflabas.9

Algumas reducoes de material fonologico manifestam-se mais
freqiientemente em PE do que em PB, o que se pode explicar, mais uma vez,
pelo diferente ranking das restrigOes, nas duas linguas. Em PE, com a restri-
cao da binariedade do p6 colocada em ultimo lugar no ranking (supostamente
abaixo das restrigOes responsaveis pela reducao de material segmental nas
sflabas), os pos degenerados que resultam desses processos de reducao nao
criam problemas. Ja em PB, a opcao de reduzir os micleos vocalicos das sflabas
sempre que ha contexto segmental 6 mais problematica, dado que a binariedade
do p6 esta em segundo lugar no ranking, provavelmente acima das restrigOes
responsaveis pela reducao de material segmental.

9 Nao nos ocuparemos, aqui, da formulacao dessas restricties que dao conta de reducao de
material segmental e dos conseqiientes reajustes silabicos em PE e PB (como a reducao de
nticleos vocalicos de sflabas internas a palavra, processos de sandi vocalic° externo e
haplologia), e que sao determinadas pela natureza mesma dos segmentos constituintes das
sflabas. Pressupomos, porem, nao so a existoncia de tais restriciies, como tambem a sua
interacao corn restricoes como as aqui propostas, responsaveis pela interpretacao e
implementacao do ritmo pelo sistema de desempenho AP, na interface PF da gramatica.
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Os fatos discutidos no paragrafo anterior mostram novamente a sensibi-
lidade do PE ao contexto precedente, na escolha da melhor solugao ritmica.
Essa escolha levara sempre em conta o ranking de restrigoes, onde tern primazia
o tipo trocaico de ritmo e admitem-se como menos custosas as violagOes das
fronteiras das palavras fonolOgicas e da binariedade do ritmo. De fato, em
todos os casos em que a reducao vocalica dos micleos silabicos que ocorrem
al:6s urn acento secundario é possfvel (do ponto de vista da natureza dos
segmentos envolvidos), constata-se, no corpus, a sua implementagao.

Enfim, nas palavras com tres silabas antes da pretonica, a primazia das
fronteiras da palavra fonolOgica e do ritmo binario levam a atribuicao do acento
secundario na segunda silaba em PB. No PE, ao contrario, a primazia do
troqueu e das fronteiras de palavras sobre o ritmo binario tern como
conseqiiencia a atribuicao do acento a primeira silaba. Se o acento estivesse
na segunda Maim, o troqueu s6 poderia ser respeitado se a primeira Maim
fosse reagrupada corn a unidade ritmica anterior. Mas, nesse caso, as frontei-
ras da palavra seriam violadas. Na escolha entre a violagao de duas restricoes,
a da integridade da fronteira de palavra e a da binariedade, o PE prefere violar
a binariedade, como previsto na hierarquizacao acima proposta, em que essa
restricao é a Ilium do ranking.

Por fim, esta andlise explica tambem, de forma adequada, a chamada
reducao das vogais pretonicas apontada na literatura como caracteristica do
PE. Corn efeito, a primazia do troqueu no ritmo do PE faz corn que nao haja,
do ponto de vista ritmico, silabas pretonicas nessa lingua. SO ha tonicas e
postonicas, que seguern us acentos primarios e os secundarios.' Sendo assim,
a reducao das postonicas, correlato segmental do ritmo que atinge tanto o PB
quanto o PE, acaba por ter uma abrangencia bem maior em PE, pois afeta
tambem varias silabas que, embora lexicalmente pretonicas, encontram-se
ritmicamente integradas, como postonicas, a uma unidade rftmica precedente,
no interior de urn mesmo grupo intonacional.

10 Resta verificar n que °corm foneticamentc,-, cm PE, ttos casos em que a paiavra fonolOgica situada a
esquerda da silaba pret8nica que a ela se deve encliticizar 6 constituida por urn radical proparoxftono.
Nao ocorreram exemplos desse tipo no corpus analisado, mas a nossa previsao seria a de que as tres
silabas post8nicas assim criadas no interior da mesma unidaderitmica tamb6m sofreriam algum tipo de
reducao, corn o objetivo de eliminar, quando segmentalmente possivel, o "excesso" de sflabas apos o
acento primario. De qualquer forma, vale a pena notar que, na constrticao de unidades ritmicas na
interface PF, o fato de se criarem unidades de mais de tres silabas em PE (nas unidades ritmicas que
envolvem radicais proparoxitonos) pode tambem ser explicado pela hierarquia proposta, em que a
binariedade do p6 aparece em Ultimo lugar no ranking. Vale ainda notar que, as restricoes aqui
consideradas, deverao associar-se tambem restricoes que dao conta de outros processos de reducao de
material segmental, como as mencionadas na nota 8, que explicam, em Ultima analise, os outputs
foneticos da lingua.
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5. Conclusoes

Em conclusao, esta abordagem, ainda que exploratoria, alem de propor
uma explicacao para as diferengas na organizacao ritmica de PE e PB e para a
diferenca de abrangencia, nas duas variedades, do fenomeno da chamada "redu-
cao das vogais pretonicas", permite-nos tambem avancar na busca de uma maior
explicitacao de dois aspectos essenciais da teoria da gramatica:

A arquitetura geral da gramatica, corn a clef-mica° precisa do que a ela
é interno, e do que constitui as suas interfaces (questao pouco ou nada
tematizada pelos fon6logos).

A natureza dos processos de interpretacao na interface (pressupostos,
mas pouco ou nada explicitados no modelo minimalista da teoria de
Principios e Parametros).
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NOS EA GENIE NO PORTUGUES FALADO CULTO DO BRASIL *

(N6s and A gente in standard spoken Brazilian Portuguese)

Celia Regina dos Santos LOPES (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

ABSTRACT: An analysis of the variation n6s and a gente in subject position is
presented. Using the framework of Labovian Quantitative Sociolinguistics,
social and linguistic factors were identified in order to explain the different
distribuitions of these forms. The study focused the use of educated speakers
of three main geographical regions of Brasil: Rio de Janeiro (Southeastern
area), Porto Alegre (Southern area) and Salvador (Northeastern area).

RESUMO: Este trabalho analisa a variactio de nos e a gente na posirdo de
sujeito. Corn base nos principios da Sociolingliistica Quantitativa Laboviana
foram identificados os fatores lingilisticos e sociais corn o objetivo de expli-
car a diferente distribuirtio destas formas. 0 estudo focaliza o uso de falan-
tes cultos das tres principais regioes geogrdficas do Brasil: Rio de Janeiro
(Sudeste), Porto Alegre (Sul) e Salvador (Nordeste).

KEY WORDS: Sociolinguistic; Variation; Personal Pronouns; Portuguese.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolingilistica; Variactio; Pronomes Pessoais; Portugues.

0. Introducao

A alternancia das formas nos e a gente, representando a primeira pessoa do
plural, 6 de uso comum entre os falantes no Brasil. A gramatica normativa,
entretanto, por raramente explicar fenomenos ja consagrados na lingua falada,
apresenta, ainda, incoerencias quanto a classificagao e insergao da forma a gente
no sistema de pronomes pessoais e considera o pronome no's como mero plural de
"eu", sem discutir o seu uso mail abrangente e generic° de urn "eu-ampliado".

Nos filtimos anos, diversas pesquisas tem lido realizadas sobre a intro-
ducao da forma a gente no quadro dos pronomes pessoais, como uma varian-
te do pronome de 1a pessoa no plural nos (Naro et alii, 1983, Omena, 1986,
Alban et alli, 1986, Fernandes & Gorski, 1986, Freitas et alii, 1991, Lemos
Monteiro, 1991). Tais, pesquisas de cunho variacionista ou restringem-se
investigacao das caracteristicas sociais, sem apontar os fatores lingiiisticos
que favorecem o uso dessa variavel (Lemos Monteiro, 1991), ou tomam por
base apenas a fala popular (Omena, 1986).

* Este Artigo é em homenagem ao Prof. Ataliba Teixeira de Castilho
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Pretende-se, pois, rever essas posigoes, dando conta da norma oral culta
e identificando, alem dos fatores sociais, os ambientes lingiiisticos que
condicionam o use de nos e a gente na funcao de sujeito. Para tanto, utiliza-
mos metodologia variacionista, levando em consideragao as seguintes varia-
veis sociais: regiao geogrdfica, representadas pelas cidades do Rio de Janeiro
(regiao sudeste), Salvador (regiao nordeste) e Porto Alegre (regiao sul),faixa
etdria e sexo dos informantes.

1. Revisao gramatical e descritiva

No tocante a apresentagao dos pronomes pessoais pelas diversas grama-
ticas normativas, nao sao verificadas divergencias significativas. As questOes
mais problematicas dizem respeito aos seguintes pontos: 1) a nao inclusao de
formas amplamente utilizadas na linguagem coloquial, como 6 o caso de voce/
voces/a gente e 2) a concepgao equivocada nas nogOes de ninnero e pessoa.
Corn relagao a forma a gente, as gramaticas nao apresentam uma posicao
coerente e iinica. A classificagao e, em geral, controvertida, pois ora consideram
a gente como pronome pessoal, ora como forma de tratamento, ou ainda
como prohome indefinido, comentando-na apenas em notas ou observagOes
de rodape.

Em termos gerais, os pronomes pessoais sao caracterizados pelos
gramaticos como indicadores universais das tres pessoas do discurso: quern
fala, corn quern se fala e de quem/que se fala, admitindo formas no singular
corn correspondente no plural. Entretanto, ha intimeras ressalvas que devem
ser estabelecidas quanto as categorias de 'lamer() epessoa.

Assim como os nomes tern essencialmente, no piano semantic°, urn carater
representativo ou simbOlico, os pronomes, em oposicao, se caracterizam como
formas indicativas que situam os seres e/ou coisas no mundo bio-social.

Em sua origem, a nocao de pessoa esta intimamente relacionada a con-
digOes pragmaticas, designando urn elemento do universo discursivo que
pressup6e, por sua vez, uma interagao dialogica entre o falante - aquele que
enuncia - e o ouvinte - a quem se dirige o enunciado. Esta concepgao
interlocutiva da nocao de pessoa remonta ao latim e reflexo disso era a exclu-
sividade de representagao pronominal, em posicao de sujeito, para o eixo
falante-ouvinte (ego-tu). Por sua vez, designava-se "aquele de quem se fala"
por intermedio de urn demonstrativo (ille), dada a inexistencia de um prono-
me pessoal para representar a dita terceira pessoa no caso nominativo. Outras

351
BEST COPY AVAILABLE



LOPES 407

particularidades, verificaveis hoje, caracterizam a "nao-pessoa": a flexdo de
genero eniunero (ele/ela, eles/elas) e a combinaedo com verbos que nas linguas
do mundo, em geral, levam desinencia zero. Conforme afirmam ha muito os
estudos sobre o assunto, entende-se a terceira pessoa como um elemento que
se situa fora da interlocueao verbal, e tal enfoque deve-se firmar de vez.

Levanta-se ainda outra divergencia quanto a descried() gramatical,
referente a oposicao singular/plural nos pronomes pessoais. Ora, a nocao de
numero implica o grupamento de elementos de mesma natureza e nao a isso
que ocorre com a forma nos, entendida como plural de eu, e vOsIvoces como
plural de to /voce. No primeiro caso, 6 inconcebfvel a juncao de eu+eu, havendo,
na verdade, varias possibilidades de compreensdo: eu+tulvoce, eu +ele /ela,
eu+vosIvoces, eu+eles, eu+todos. No segundo caso, do mesmo modo, a forma
plural refere-se a urn conjunto de pessoas corn quern se fala, admitindo tambem
um valor indeterminado, abrangente, generico e ate difuso. Novamente,
diferenciaedo semantico-pragmatica coaduna-se uma distilled() formal, uma
vez que o sentido expresso e os radicais das formas eulnos e tulvos sao
completamente diferentes. A in troducao de formas como voce(s)la gente ratifica
a posicao de que a pluralizacao do eultu por noslvos nao se processa pela
juncao de elementos iguais, como se percebe no exemplo:

"Havia uma tradicao, desde a copa do mundo de cinquenta, pelo menos
aquele pessoal que assistiu e se lembra daquilo. Ah, ate nos sairmos perdendo.
Entao, acho que foi o jogo mais emocionante. 0 Brasil estava jogando mal."
(Inquerito 18, Projeto NURC/Porto Alegre)

0 falante emprega a forma nos podendo referir-se a ele pessoalmente (o
eu), ao interlocutor (tu/voce), aos jogadores que participam da partida, aos
torcedores, enfim, a todos os brasileiros em geral.

Fica entendido, pois, que o plural, nos pronomes pessoais, pode indicar:

a referencia a dois ou mais seres que partilham o mesmo lugar na
interlocuedo e, por conseguinte, sao da mesma natureza. Poderfamos
citar o use de voces, dito por urn professor para interagir com seus alunos,
ou seja, mais de um voce;

a referencia a dois ou mais seres que ocupam lugares diferentes na
interlocucao (nos, representando eu+voce(s), eu+ele(s)).
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uma referencia indeterminada, porque ao englobar diferentes pessoas,
um pronome pode, como dizfamos antes, tornar-se tao gen6rico a ponto
de lido podermos precisar qual e o sea referente.

Assim, resgatando as consideragOes sobre pessoa e ?tamer() gramaticais
nos pronomes pessoais, terfamos as seguintes observagOes em termos de uma
descried° mais coerente:

1) Stricto sensu, a nocao de pessoa restringe-se as duas primeiras (eu e
tu (ou voce)) que se opOem na enunciagdo, assumindo seus pap6is legf-
timos:pessoa que fala e corn quern se fala. A forma ele é a "nao-pessoa",
por excelencia, pois se situa fora da interlocucao.

2) Law sensu, a nocao de pessoa se expande para as formas eu, tu, nos e
v6s ou as suas variantes atuais (voce, a gente e voces), consideradas, entdo,
4 pessoas gramaticais quepodem ser empregadas fora da alocugdo (eu/tu),
assumindo o carater ampliado e indeterminado do elemento alia.

Trabalhos recentes sobre pronomes pessoais, e mais especificamente sobre
as formas de representacao da 1a pessoa do plural, enfatizam os aspectos
levantados sobre a categoria de pessoa e mimero e a nogdo do "eu-ampliado"
(cf. Omena, 1986, Bastos, 1988, B ondim,1989, Lemos Monteiro, 1991, Freitas
e Alban, 1991, Rollemberg, 1991, Cunha, 1993). Com base em Benveniste
(1988), Freitas et alii (1991a, 1991b) realizaram varios estudos, identificando
as diferentes possibilidades de formas pronominais, como n6s e a gente, serem
utilizadas para expressar o "eu-ampliado". Considerando eu (o emissor), o
`ndo-eu' (receptor) e a `ndo-pessoa' (alia), mostram como o falante pode
utilizar ambas as formas equivalendo a:

a) eu + ncio-eu

(1) "0 que nos chamamos, aqui, a brisa, que vem da terra...vem da terra
propriamente nao, da cidade, vamos dizer, aqui onde nos estamos, vem da
Barra Avenida para o... para Mar Grande." (Inquerito 135, Salvador)

b) eu + `ntio-pessoa'

(2) "LOCUTOR:
- Esta assaltando, ne. Em frente a minha casa assaltaram as pequenas...
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DOCUMENTADOR:
- ...Nessa area de assalto, por exemplo, como e que voce chama o ato,

o ato de tirar alguma coisa que nao e da pessoa que esta tomando?
LOCUTOR:

Hoje mesmo nos falamos disso. Eu chamo de roubo.
DOCUMENTADOR:

Hum. Voce chama de roubo sempre?
LOCUTOR:
- Roubo sempre. A minha colega estava perguntando... E ela nao sabe-

ria usar se era roubo ou furto. Eu nao, eu tambem nao, nao sei direito como a
gente usa, mas eu nunca uso furto. Eu sempre uso roubo."

c) eu + nao -eu + `ntio-pessoa'

(3) "Entao a linica preocupacao que urn brasileiro normal, assim ...um
padrao de vida razoavel tem, 6 corn, 6 corn a estetica. Nao engordar demais.
Mas se a gente esta comendo as proteinas certas ou nao, a gente nao sabe."

0 carater generic° e globalizante que nos e a gente podem assumir,
referindo-se, muitas vezes, a urn grupo de pessoas indeterminado, tern esti-
mulado outros pesquisadores a analisar de que forma os pronomes pessoais
estao sendo empregados pelos usuarios da lingua como urn recurso para
indeterminar o sujeito (cf. Rollemberg et alii, 1991 e Cunha, 1993).

Rollemberg et alii (1991), corn base em dados de falantes cultos de
Salvador, examina esse aspecto relacionando-o corn as variaveis `categoria
de texto' e `faixa etaria do informante'. Observa a autora que voce 6 o recurso
mais utilizado, seguido respectivamente por nos, a gente e eles. Nas situagOes
formais ha preferencia pela forma nos, contrariamente ao que se observa nos
textos informais em que o falante prefere a gente. Quanto a faixa etaria, conclui
que voce e a gente sao empregados como recursos de indeterminagao do
sujeito entre os falantes mais jovens, estando nos e eles na preferencia dos
idosos.

Percebe-se a existencia de uma estreita relagao entre o uso de nos e a
gente, com valor ampliado - sem a identificagao nitida dos referentes no discurso

e o emprego dessas formal como recursos de indeterminagao. Cunha
(1993:13) alerts para este fato:

354

BEST COPY AVAILABLE



410 D.E.L.T.A., Vol. 14, N°2

"Parece-nos que pronomes de primeira e de segunda pessoa tor-
nam-se indeterminados na medida em que assumem a capacidade
de englobar a "nao-pessoa", o que pode acontecer inclusive corn
eu."

Nota-se ainda que esse valor generico, difuso e indeterminado das for-
mas nos e a gente e voce se reflete na pr6pria desinencia verbal, como aponta-
ram Benveniste (1988) e Lemos Monteiro (1991). 0 fato de a gente e voce,
por exemplo, abarcarem a "nao-pessoa" (alia) esta expresso na forma verbal
a eles associada. Corn tais pronomes o verbo Pica na 3' pessoa do singular, que
se caracteriza pela marca zero ou falta de desinencia e 6 considerado como
forma impessoal. A impessoalidade verbal se coaduna corn a nocao de
amplitude em que as formas pronominais sao empregadas. Numa escala que
vai do [- determinado] para o [+determinado] voce e a gente, como observam
Rollemberg e Cunha, sao mais freqiientemente utilizadas do que a forma nos,
que, em contrapartida, apresenta desinencia verbal, ausente naquelas.

Como apontou Lemos Monteiro, parece que estamos caminhando para
a simplificacao do quadro dos pronomes pessoais, e a gramatica nao deveria
continuar deixando de lado tais questOes. Por isso propoe-se, nesse trabalho,
verificar que ambientes lingiiisticos e extralingtiisticos sao mais propicios ao
use de nos e a gente, tentando contribuir para o esclarecimento de mais um
ponto abordado de forma pouco coerente por nossos gramaticos, repercutindo
num ensino de lingua que nao corresponde a realidade falada pelos seus
usuarios.

2. Metodologia

As hip6teses preliminares desse trabalho foram levantadas a partir da
pesquisa de Omena (1986), intitulada "A referencia variavel da 1' pessoa do
discurso no plural", cuja analise foi feita a partir de urn corpus de falantes corn
pouca escolaridade. A intencao basica era partir dos resultados obtidos pela
autora e verificar se o comportamento lingOistico de falantes cultos 6 o mesmo
de falantes corn pouca escolaridade Outro objetivo era descobrir se estavamos
diante de um fenomeno de variacao estavel ou de mudanga lingiiistica, alem
de observar se ha uma "unidade linguistica brasileira na aparente diversidade
regional".

Adotando a metodologia sociolingiiistica quantitativa laboviana (Sankoff,
1988), partimos de urn corpus constituido de uma amostra de 18 entrevistas
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do tipo DID (dialogo entre informante e documentador) do Arquivo Sonoro
do Projeto NURC/Brasil (6 de cada cidade - Rio de Janeiro, Porto Alegre e
Salvador), havendo uma distribuicao proporcional de 01 (uma) entrevista de
cada sexo pelas 03 (ties) faixas etarias (de 25 a 35 anos (F1), de 36 a 55 anos
(F2) e mais de 56 anos (F3)).

Embora tenhamos realizado diversas rodadas bindrias, isolando cada uma
das variaveis sociais, privilegiamos, para a interpretagao e analise dos resultados,
a rodada geral que sera, paulatinamente, apresentada no exame dos fatores
lingufsticos. Os grupos selecionados na rodada geral, por ordem, foram:

1°) Paralelismo formal.
2°) Sexo associado a faixa etaria;
3°) Saliencia fOnica;
4°) Regiao geografica;
5°) "Eu-ampliado"
6°) Tempo verbal;
7°) Modalizacao discursiva.

Os outros grupos de fatores controlados (mudanga de referente, enero
discursivo, tamanho de grupo e tipo de oracao) nao foram considerados
pertinentes na rodada global.

3. Analise dos dados: nos e a gente na funcao de sujeito

Obteve-se urn total de 972 dados, sendo 375 de nos (39%), 333 de a
gente (34%), 187 de sujeito 0 corn verbo na 4' pessoa gramatical (19%) e 77
de sujeito 0 coin verbo na 3a pessoa do singular (8%). Na analise geral,
temos 562 dados de sujeito nos, explicit° ou nao, contra 410 de sujeito a
gente, explicit° ou nao. Dos 972 dados, 523 sao de mulheres e 449 de homens.
Quaran a idade, a distribuicao tamhem é hastante equilibrada: 253 dados de
jovens, 333 de adultos e 386 de idosos.

Em nossos dados, foram identificadas 4 possibilidades utilizadas pelo
falante culto para referir-se a P pessoa do discurso no plural: sujeito nos -
explicit° ou nao seguido de verbo corn desinancia -mos e de sujeito a gente

explicit° ou nao coin desinencia verbal 0.

"Nos famos" assistir um filme. (Inquerito 121, Porto Alegre)
Entao "vamos" fazer o negocio." (Inquerito 181, Rio de Janeiro)
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"A gente se esquecia" que tinha muito o que fazer e "tomava" duas
cervej as e "ficava" corn um sono dan ado." "Comia" pra burro. (Inquerito
050, Rio de Janeiro)

E importante mencionar que, obviamente, so foram considerados como
dados os verbos de 3' pessoa, sem sujeito explicito, que apresentavam em
oracOes antecedentes ou subseqiientes a forma a gente, uma vez que o verbo
na 3a pessoa gramatical pode se referir a diferentes sujeitos nao explicitos.

Ainda que se tenha levantado que as duas formal referem-se a urn "eu-
ampliado", havendo urn certo nivelamento semantico entre elas, identifica-
ram-se ambientes lingiiisticos, sejam eles estruturais ou discursivos, favora-
veis a presenca de a gente, enquanto outros apresentam um acentuado condi-
cionamento ao uso de nos. As caracteristicas sociais do falante tamb6rn atuam
no uso das variantes em estudo. A tabela abaixo ordena os fatores mais
favoraveis ao uso de a gente

Grupo de fatores Fator condicionante: N°/Total Freq. % P.R
1) Paralelismo Forma antecedente =

sujeito 0 + verbo em
P3

044/048 92 .91

Forma antecedente =
sujeito a gente

161/184 87 .90

2) Sexo/Faixa-etaria Ml- Mulheres de 25 a
35 anos

106/130 82 .85

3) Saliencia fonica Nivel 1
falava/falavamos

081/225 36 .62

Nivel 2 fala/falamos;
trouxe/trouxemos, etc

183/287 64 .63

4) Regido
geografica

Rio de Janeiro (sudeste) 217/369 59 .69

5) Eu-ampliado Eu + voce(s) + ele(s)
grau maxim° de
indeterminacao

252/422 60 .65

6) Tempo verbal Gerundio 005/006 83 .75

Infinitivo 029/042 69 .65

Presente do Indicativo 276/564 49 .60

7) Modalizacao Auxiliares modais
(poder, querer, etc) + a
gente

037/057 65 .59

Tabela 1: Ambientes favoraveis ao uso de a genie:
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Analisemos, pois, em que consiste cada um dos grupos de fatores
relecionados e os respectivos resultados.

A variavelparalelismo, como atualmente 6 rotulada nos diversos estudos
de fenomenos do portugues e de outras linguas (cf. Pop lack, 1980, Schiffrin,
1981, Lefebvre, 1981, Omena, 1986, Scherre, 1988, Silva, 1988, Gryner, 1990),
consiste na tendencia de o falante repetir uma mesma forma numa sequencia
discursiva, seja dentro de urn sintagma, seja entre oragoes, por influencia,
dependendo do fenomeno, de fatores pragmatico-discursivos.

Observemos urn exemplo de uma estrutura paralela de nosso corpus:

"Eh, dizem, dizem, os nutr6logos, ne, que nos somos urn povo que pior
comem, ne? Nos nao sabemos nos alimentar, ne? E 6, e 6 verd... e 6 real
porque a gente lido tem urn minim°, a gente nao tem a minima preocupagdo
corn a comida..." (Inquerito 050, Rio de Janeiro)

No exemplo, o falante escolhe nos (1a referencia) para designar o brasi-
leiro em geral, incluindo-se nesse contexto. Na seqiiencia do discurso, utiliza
novamente o nos - precedido de nos (repete a forma). Utiliza depois duas
vezes a gente, o primeiro antecedido por n6s e o segundo precedido por a
gente (repete a forma).

Valor de aplicacao: n6s

Grupo/Fator: N °/Total Freq P.R Nivel 1
Forma Antecedente %

la pessoa plural (sujeito 0) 078/084 93 .86 .90
n6s 22/254 87 .79 .83

isolada 18/189 62 .53 .53
lareferencia 11/204 54 .50 .45

a gene 23/184 13 .10 .09
3a pessoa singular (sujeito 0) 04/048 08 .09 .06

Tabela 2 - Frequencias e pesos relativos de nos na sequencia do
discurso: paralelismo formal

A tabela 2 mostra que, corn relagdo ao pronome que inicia uma serie (1 a
referencia) e a forma isolada no period°, o falante tanto pode usar nos quanto
a gente: pesos relativos pr6ximos de .50. Contudo, no momento em que
selecionauma forma, tal escolha influenciara no use das formal subseqiientes,
pois o falante tende a repetir a mesma forma numa seqiiencia discursiva.

3 5 C
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Observa-se uma maior freqiiencia: 1) corn o sujeito nao explicit° corn verbo na
la pessoa do plural (93% dos casos, .86), e 2) corn a forma nos precedida de
uma oracao introduzida por nos (87%, .79). Isto indica que a probabilidade de
usar nos, ao inv6s de a gente, 6 significativamente maior quando o falante
utiliza tambem nos em °rack) antecedente. A forma a gente apresenta
comportamento identico: ha maior probabilidade para o uso de a gente quando
o antecedente formal 6 a gente, e o verbo encontra -se na 3a pessoa do singular,
corn sujeito explicit° ou,nao.

Interessante observar ainda que a presenca do pronome no paralelismo
esta relacionada a mudanea de referencia, apresentando-se altos indices de
sujeito explicit° na 1a ocorrencia de uma serie. Isso nos sugere que o falante,
a fim de identificar para o ouvinte o referente, necessita explicita-lo
formalmente, quando faz sua primeira alusao a ele, iniciando urn t6pico. Durante
a interlocucao, este recurso sera utilizado, novamente, quando houver uma
mudanea de referencia.

0 paralelismo formal mostrou-se significativo na analise, sendo
selecionado em primeiro lugar em todas as subamostras. Os fatores de nature-
za discursiva controlados - determinaedo do referente, mudanea da referen-
cia, tipos de discurso foram dominados pelo paralelismo, que se revelou o
condicionador mais poderoso.

Corn relaeao ao principio da saliencia fonica (Lemle & Naro, 1977),
diz-se que entre duas formas niveladas, que se opOem, 6 mais provavel a
manutengdo dessa oposiedo quando existe, entre elas, uma diferenciacao fOnica
acentuada. Caso contrario, ou seja, quando for menor essa distincao, ha uma
tendencia a neutralizar-se a oposiedo e prevalecer o uso de apenas uma das
formas.

Nos nossos resultados identificamos que quanto maior a diferenca entre
as formas do singular e plural maior probabilidade de ocorrer o pronome nos
(.77), tabela 3 proxima pagina, nos niveis 3, 4 e 5 (estaestamos, comeu/
comemos, e/somos). Em contrapartida, nos niveis 1 e 2 de menor saliencia
(falava/falcivamos, fala/falamos), ha favorecimento para a forma a gente.
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Grupo de fatores Fator condicionante: N °/Total Freq
%

P.R

1) Paralelismo Forma antecedente = sujeito
4) + verbo em P1

078/084 93 .86

Forma antecedente = sujeito
nos

222/254 87 .79

2) Sexo/Faixa-
etaria

113 - Homens com mais de
56 anos

173/199 87 .81

3) Saliancia
fOnica

Nivel 3 - esta/estamos,
tem/temos

150/221 68 .65

Niveis 4 e 5
comeu/comemos,
vai/vamos, foi/fomos,
falou/falamos, e/somos

120/149 81 .77

4) Regiao
geografica

Porto Alegre 272/379 72 .60

5) Eu-ampliado Eu + voce - grau maxim° de
determinacao

25/3222 78 .66

6) Tempo verbal Preterite Perfeito do
Indicativo

081/086 94 .90

Futuro do Subjuntivo 006/009 67 .84

Preterite Imperfeito do
Subjuntivo

008/012 67 .67

7) Modalizacao Verbos de opiniao ou
expressOes do tipo "eu acho
que" + x

009/010 90 .92

Tabe la 3 - Ambientes mais favoraveis ao use de nos

Para analisar o "eu-ampliado", definimos, seguindo alguns esquemas
propostos em outros trabalhos (cf. Lemos Monteiro, 1991), niveis situados
entre dois extremos: o grau maxim° de inclusao do "eu" e o grau minim° de
inclusao do "eu". Os resultados mostraram que ha uma diferenciagdo no
empregn de nric e R gpntp em relagNn a um us() mail restritn nu maid generic°,
0 falante utiliza preferencialmente o pronome nos 1) para se referir a ele mesmo
e mais o interlocutor (eu+voce) (.91), ou a (eu+ele) "nao- pessoa "(.87):
referente [+perceptivel] e [+determinado]. No momento em que o falante amplia
a referencia, indeterminando-a, ha maior favorecimento para a forma a
gente(.65), de maior grau de impessoalidade.
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No grafico 1, ha uma ascendencia progressiva no uso de a gente em
funcao do maior grau de amplitude do eu [-determinado]. Percebe-se a confi-
guragao de graus, partindo de eu+voce(s) [+determinado] aumentando
gradativamente a generalizacao ate atingir o maior nivel de indeterminacao
eu+ voce(s)+ele(s) ou eu + todos. No caso de nos, o processo e inverso:
quanto maior a delimitagao do "eu-ampliado" (eu+voces), maiores sao os
indices percentuais, que vao decrescendo na medida em que se parte para a
generalizacao (eu+voce(s)+ele(s).

Freq. cs/0

100

80

60

40

20

0
eu +
voce

eu +
voces

eu +
ele

Grafico 1 - Graus de amplitude do "EU"

eu + eu +
eles todos

nos Ea gente

0 tempo verbal revelou-se, tambem, em nossa investigagao, como fator
significativo. Ao testa-lo, como grupo de fatores, tinhamos as seguintes
hip6teses, que, como veremos, se confirmaram:

a) 0 uso de a gente com o gen:Indio e categ6rico, (Omena, 1986);
b) A desinencia nilmero pessoal (DNP) -mos vem adquirindo a fungdo
de morfema preterite, em oposicao ao 0 no tempo presente, (Fernandes
& Gorski, 1986);
c) 0 preterite imperfeito, o presente e as formas nominais favorecem o
uso de a gente, ja o futuro e o preterite perfeito favorecem a presenca de
nos, (Omena, 1986).

As maiores probabilidades para o uso de "nos " ocorreram com o prete-
rite perfeito (94%, .90) e com os tempos que se caracterizam pelo fato de
apresentarem maior ntimero de marcas. Observaram-se altos indices, em ter-
mos de peso relativo, para o futuro subjuntivo (.84); o imperfeito do subjun-
tivo (.67); o presente do subjuntivo (.58); e o futuro do preterite do indicativo
(.61): tempos verbais em que a presenca da desinencia modo temporal 6 regular,
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corn urn emprego bem especifico em termos semanticos e limitado a certas
construgOes sintaticas. Os pesos relativos maiores para o uso de a gente
ocorreram em formas nominais (infinitivo .65 e gertindio .75) e presente do
indicativo .60.

Na analise da modalizacao, observamos apenas dois recursos que conside-
ramos opostos: os "auxiliares modais" do tipopoder, querer, dever, etc. que sao
utilizados para amenizar a responsabilidade do falante em relagao ao seu discurso
e os verbos ou expressOes de opiniao, como as oracoes performaticas "eu acho
que ", empregados para evidenciar uma posicao pessoal do falante sobre um
t6pico. Nossos resultados indicam que houve maior favorecimento da forma nos
nas situacOes em que o falante expressa sua opiniao pessoal (90%, .92). No
entanto, ao modalizar seu discurso, atraves dos auxiliares poder, dever, querer,
etc. a forma a gente prevalece (65%, .69).

Quanto a faixa etaria, Omena (1986) constatou que na fala popular os
falantes mais jovens empregam a forma a gente, enquanto os idosos utilizam,
preferencialmente, a forma nos. Em nossos resultados prevalece um peso
relativo de (.77) da forma a gente entre os falantes cultos de 25 a 35 anos
(faixa 1), ao passo que houve uma ocorrencia de .60 da forma nos entre os
informantes com mais de 56 anos (faixa 3).

Corn relacao ao sexo, contrariamente ao que se observa entre os falantes
de menor grau de escolarizacao, o peso relativo de uso de a gente é maior
entre as mulheres (.59). Entre os homens tern-se 69% de ocorrencias da forma
nos contra 31% de a gente. A interseccao sexo e faixa etaria faz-se necessaria
para verificar se o fenomeno da substituicao de nos por a gente é um processo
de variagao estavel ou de mudanca lingiiistica. A preferencia pela forma nao-
padrao entre as mulheres pode sugerir-nos a segunda °NW embora, ao inter-
relacionar as duas variaveis sociais (sexo e idade) verifique -se uma configuragao
curvilinear, interpretada como urn padrao de variagao estavel, jovens e idosas
com indices mais altos que as falantes da faixa media. No caso dos homens,
observa-se uma progressao continua e ascendente.
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Grafico 2 - Sexo/Faixa etAria - uso de a gente
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No piano diatopico, Lemos Monteiro (1991) examinou as tendencias de
uso dos pronomes "nos e a gente" em cinco capitais brasileiras, mostrando que
nao ha grande divergencia entre elas. Comprova o autor que Porto Alegre e
Salvador sao as cidades em que o emprego de nos atinge a taxa mais elevada e o
Rio de Janeiro cidade em que mais se usa o sujeito a gente. Em minha pesquisa,
corn urn corpus menor, a distribuicao entre as cidades mostra-se significativa. No
Rio, acusa-se uma preferencia de (59%, .69) para o uso de a gente, em oposicao
a Porto Alegre e Salvador, cujos falantes utilizam mais a forma nos (72%, .60 e
63%, .66).

Freq. %

RJ SSA

Capitals

PoA

0A gente MI Nos

Grafico 3 - uso de nos e a gente por regiao
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Confirmando-se, em sua maioria, as hipOteses levantadas a partir do
estudo de Omena (1986), concluimos que os fatores linguisticos que
condicionam o uso de nos a gente sao, praticamente, os mesmos, tanto para
os falantes compouca escolaridade, quanto para os de formagdo universitaria
completa. 0 processamento da mudanga linguistica nos dois grupos, entre-
tanto, esta ocorrendo de forma diferenciada. Nos falantes com pouca escola-
ridade (Omena, 1986) a substituigdo de nos por a gente encontra-se em um
estagio mais avangado que entre os falantes cultos. Estes Illtimos, homens e
mulheres de meia-idade sofrendo pressoes sociais maiores, em fungdo de
suas atividades profissionais estdo, talvez, retardando a efetivagdo da
mudanga.

Em sfntese, destacamos as tendencias gerais quanto ao uso de nos e a

gente no portugues falado culto do Brasil:

a) numa seqtiencia discursiva a forma a gente ocorre quando precedida
de outra forma a gente ou verbo na 3' pessoa do singular, sem sujeito
explicit°. 0 mesmo acontece com o pronome nos que tende a se repetir
no paralelismo discursivo. Entretanto, quando o referente 6 outro, a forma
escolhidapelo falante tambem se altera;

b) ha uma diferenciagdo no emprego de nos e a gente em relagdo a urn
uso mais restrito ou mais generic°. 0 falante utiliza preferencialmente o
pronome nospara se referir a ele mesmo e mais o interlocutor (ndo-eu),
ou a nao- pessoa: referente [+perceptivel] e [-Fdeterminado]. No moment°
em que o falante amplia a referencia, indeterminando-a, ha maior
favorecimento para a forma a gente.

c) os tempos verbais ndo-marcados e o presente favorecem o uso de a

gente; formas [-salientes], enquanto o futuro e o preterite perfeito e os
tempos do subjuntivo favorecemn a presenga de nos: formas [-Fsalientes];

d) Os falantes jovens empregam mais a forma a gente e os falantes idosos,
a forma nos. Os adultos, com formagdo universitaria completa, estdo
utilizando as duas formas;

e) as mulheres tendem a usar mais a forma a gente do que os homens;

f) o Rio de Janeiro 6 a cidade onde mais se usa o sujeito a gente, enquan-
to em Porto Alegre e Salvador o emprego de nos 6 bem mais freqfiente.
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Ainda que se tenha realizado uma analise separando os ambientes
lingiiisticos dos sociais e apresentando os resultados isolados, percebe-se que
o uso das duas formas condiciona-se a determinados ambientes lingiiisticos e
discursivos que se inter-relacionam, endossando o carater indeterminado de a
gente em oposicao a uma nuance mais especifica de nos. Em primeiro lugar,
tem-se o uso da forma a gente para referencias discursivas mais vagas,
indefinidas e amplas. Ao se referir a urn grupo grande de pessoas, indeterminado
e difuso, o falante prefere tal forma pelo seu carater generico. Utiliza a gente
tamb6m corn o presente, infinitivo e gerundio que sao formas verbais
caracteristicas das enumeragOes de atos habituais, freqiientes ou ate atemporais,
associados aos discursos descritivos, argumentativos e expositivos. Corn a
forma a gente o falante se descompromete corn o seu discurso, comentando
assuntos gerais e nao particulares. Quando eventualmente narra um fato vivido,
o comprometimento corn aquilo que enuncia 6 maior, por isso o falante utiliza
o pronome nos que, embora tambem possa englobar o elemento alia, possui
urn carater mais especifico e determinado, dal a sua presenca em ambientes
linguisticos em que o referente 6 identificavel e conhecido e o tempo verbal 6
o preterito (caracteristico da narragao de fatos reais).

Com relagao a fala carioca, 6 inegavel a sua posicao nao-conservadora,
contrapondo-se as outran duas cidades. As mulheres aparecem inovando corn
o uso de a gente e, como apontou Labov (1990), atraves da escola basica e da
familia, conduzem os membros da sociedade aos primeiros contatos com a
linguagem, iniciando o processo de mudanga
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RETROSPECTIVA/OVERVIEW

OS `ESTUDOS DA TRADUcAO' COMO AREA DE PESQUISA INDEPENDENTE:

DILEMAS E ILUSOES DE UMA DISCIPLINA EM (DES)CONSTRUcA0

( 'Translation Studies' as an Independent Area of Research: Dilemmas and
Illusions of a Discipline in (De)Construction)

Rosemary ARROJO (Universidade de Campinas/CNPq)

ABSTRACT: Since the early 1960's, the study of translation has begun to conquer
a more defined space within academic institutions and publications. Since
then, all the basically essentialist attempts at widening and consolidating
such a space have declared their interest in making that study as rational and
as systematic as possible, so that it would be recognized as a legitimate research
area which should also legislate over all translation practices, no matter
which languages, goals or circumstances were involved. This paper intends
to present a critical account of the main attempts at occupying the academic
terrain claimed by "translation studies," arguing that what has motivated
them, above all, is a certain imperialistic thrust in which what is actually at
stake is the prestige and the power of the trends in the name of which they
intend to discipline the translator's task.

RESUMO : A partir da decada de 1960, a reflexao sobre traducao comecou a
conquistar espacos mais definidos dentro das instituicoes e publicacdes
academicas. Desde entao, as tentativas explicitas de ampliar e consolidar
esses espacos, de carater basicamente essencialista, tem declarado seu
interesse em tornar essa reflexao o mais rational e sistemdtica possivel, o
que nao apenas a legitimaria enquanto area de pesquisa, mas tambem como
instrumento legislador de toda a protica de traducao, quaisquer que sejam
as linguas, os objetivos e as circunstancias envolvidas. 0 presente trabalho
se prop& apresentar um perfil critico das principais tentativas de ocupacao
dos territorios ac adeinicos reivintheados en-iron-1z (-4'os "estudos (AU trafzitica0",
mostrando que o que as tem motivado, sobretudo, é um certo impulso
imperialista em que o que esta realmente em jogo é o prestigio e o poder das
tendencias em nome das quaffs se pretende disciplinar a tarefa do tradutor.

KEY WORDS: Translation Studies as an Independent Discipline; Linguistic
Approaches to Translation; Essentialist Approaches to Translation;
Postmodernity.
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PALAVRAS-CHAVE: Estudos da TraducCio como Disciplina Autonoma;
Abordagens Lingiiisticas a Traductio; Abordagens Essencialistas
Traductio; Pos-modernidade.

Num dos livros mais importantes ja publicados na area, George Steiner
divide "a literatura sobre a teoria, a pratica e a hist6ria da traducao"' produzida
ate meados de 1970 em quatro periodos que, como ele mesmo declara, nao
sao exatamente estanques, nem absolutamente demarcados. 0 primeiro teria
sido simbolicamente inaugurado pelo famoso princfpio de Cicero de acordo
corn o qual nao se deve traduzir "verbum pro verbo", discutido no Libellus de
optimo genere oratorum, de 46 A.C., e referendado pelo apoio de Horacio a
essa tese em sua Ars poetica, cerca de 20 anos mais tarde. Esse longo period°.

que, para Steiner, termina corn os comentarios "enigmaticos" de Holderlin
sobre suas prOprias traducoes de S Modes (1804) teria como caracteristica
primordial urn trafico direto da pratica para a reflexao, "em que analises e
declaragOes seminais se originam diretamente da pratica do tradutor" (1975:
237), incluindo, entre outros, comentarios de Lutero (Sendbrief vom
Dolmetschen, de 1530), du Bellay, Montaigne, Chapman, Jacques Amyot,
Ben Jonson, Pope, Dryden e Rochefort. Mesmo os textos essencialmente
teericos dignos de destaque produzidos no perfodo, como De interpretatione
recta, de Leonardo Bruni, de 1420, e De optimo genere interpretandi, de
Pierre Daniel Huet, publicado em Paris em 1680, tern como caracteristica
comum seu "foco imediatamente empirico" que informa, tambem, o conhecido
Essay on the Principles of Translation, de Alexander Fraser Tytler, publicado
em Londres em 1792, e o fundamental Ueber die verschiedenen Methoden
des Ubersetzens (1813), de Friedrich Schleiermacher (1975: 236-237).

0 segundo moment() se caracterizaria por uma "indagagao te6rica e
hermeneutica", examinada inicialmente por Schleiermacher e retomada, em
seguida, por A. W. Schlegel e Humboldt, em que "a questa° da natureza da
traducao é abordada dentro do contexto mais geral de teorias da linguagem e
da mente", assumindo um carater "francamente filosOfico", independentemente
das questaes mais imediatas levantadas pela pratica, e em que a problematica
da tarefa tradutOria "passa a ter urn vocabulario, um status metodolOgico
prOprio, separado das exigencias e das singularidades de urn determinado
texto". Ao mesmo tempo, continuou, sem diivida, "o intercambio entre teoria
e necessidade pratica", sobretudo atraves do trabalho de Goethe, Schopenhauer,
Matthew Arnold, Paul Valery, Ezra Pound, I.A. Richards, Benedetto Croce,
Walter Benjamin e Ortega y Gasset (1975: 237).

Esta e todas as outras traducoes do ingle's sap minhas, a menos que cite obras traduzidas.
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Depois do Sous l'invocation de Saint Jerome, de Valery Larbaud, publicado
em 1946, nos encontramos, segundo Steiner, "na corrente moderna", queincluiria
os primeiros trabalhos sobre tradugao mecanica divulgados no final dos anos
1940 e a aplicagao de teorias lingiiisticas e estatisticas, sobretudo por parte de
especialistas e criticos russos e tchecos, herdeiros do movimento formalista.
Importantes textos desse period° sao Word and Object, publicado por Quine
em 1960, e Thtroductio a Teoria de Traducao, de Andrei Fedorov, otiginalmente
publicado em russo em 1953. 0 period° se caracteriza tambdm pelo inicio de
uma conscientizagao professional mais pronunciada expressa na organizagao
de associagOes, e pelo delineamento, ainda que incipiente, de uma area de
estudos especialmente dedicada a tradugao, visivel, por exemplo, na publicagao
de revistas especializadas e de duas coletaneas de ensaios particularmente
influentes no periodo: On Translation, organizada por Reuben A. Brower e
publicada pela Harvard University Press em 1959, e The Craft and Context of
Translation: A Critical Symposium, organizada por William Arrowsmith e Roger
Shattuck para a University of Texas Press, em 1961. Para Steiner, as abordagens
representadas nessas coletaneas influenciadas pela lOgica, pela analise
contrastiva, literaria, semantica e pelos estudos comparados continuam a
ser desenvolvidas na decada de 1970 paralelamente a urn novo interesse numa
hermeneutica da tradugao, despertado, sobretudo, por uma redescoberta do
ensaio "A Tarefa do Tradutor", de Walter Benjamin, publicado inicialmente em
1923, cuja discussao passa a ser marcada tambern pela influencia de
Heidegger e Gadamer. Nesse quarto period°, a reflexao sobre a teoria e a
pratica da tradugao se transforma "num ponto de con tacto entre disciplinas
estabelecidas e emergentes, como a filologia classica, a literatura comparada,
a psicologia, a antropologia, a sociologia, a etnolingiiistica, a
sociolingiiistica", entre outras, interessadas no ato tradutOrio e "no
processo da vida entre linguas" (1975: 238).

0 mapeamento da reflexao sobre tradugao apresentada por Steiner nessa
primeira obra de folego que se escreveu sobre o tema sugere que o prOximo
passo seria, certamente, a reivindicagao e o estabelecimento de urn espago
pr6prio e independente, reivindicagao essa que, como tentarei argumentar, em
geral se tem associado a possibilidade de se estabelecerem universais
supostamente objetivos e implementaveis principios, definigOes, diretrizes,
criterios de avaliagao = para a tradugao nao apenas como atividade pratica,
mas tambern como reflexao te6rica. 0 principal objetivo deste trabalho é
precisamente o exame de algumas tentativas de conquista desseespago te6rico-
academic° quase inexplorado esbogado por Steiner, bem como algumas das
principais aspiragoes e ilusbes que tem constitufdo os bastidores das lutas
territoriais responsaveis pelos esforgos de demarcar a area e de estabelecer a
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reflexao sobre traducao como uma disciplina reconhecida institucionalmente, em
busca de uma certa autonomia. Por tras desse cenario pintado por Steiner,
aparentemente antisseptico e pacific°, em que varias disciplinas e/ou tendencias
parecem motivadas principalmente por um interesse genuino nos mecanismos e
problemas da traducao e no "process° da vida entre linguas", 6 possivel identificar-
se uma gama de relacoes complexas e basicamente assimetricas nao apenas entre
a traducao como objeto de investigacao e os interesses politico-academicos
representados por essas tendencias e disciplinas mas, tambem, entre concembes
de teoria e pratica que revelam uma &Ica no minim° perversa, sempre parcial em
relacao a tarefa e ao suposto poder da teoria e dos te6ricos.

1. A reflexao tradicional sobre traducao: relatos de dilvidas e frustracOes

No prefacio a urn dos livros pioneiros citados por Steiner como marco
importante da "corrente moderna" iniciada no quarto momento, seus
organizadores Arrowsmith e Shattuck queixam-se da dificuldade de se ter
acesso a "comentarios inteligentes sobre traducao" que, ou quase nao existem,
ou apresentam argumentos dispersos e se escondem em "cantos estranhos"
(citado em Steiner 1975: 272). Em seu detalhado mapeamento das perspectivas
literarias, lingiiisticas e filosOficas que tern se ocupado das questoes relevantes
a tarefa do tradutor, William Frawley chega a conclusao de que "a teoria de
traducao hoje" 6 um "fantasma" que nao nos oferece nenhum instrumento
para a sistematizacao da transferencia de significados entre diferentes linguas
e culturas. Nesse sentido, tudo o que ja se escreveu na area apenas apresenta
"pseudo-teorias" (1984: 159). Ao mesmo tempo, esses comentaristas e
estudiosos declaram sua expectativa de que a "obra crucial e abrangente"
sobre o tema sej a urn dia finalmente escrita. Para Louis G. Kelly, essa obra
culminaria com a formulacao de uma teoria abrangente que nao se aplicasse
apenas a pratica de traducao "moderna", mas quepermitisse "a harmonia essencial
entre as praticas de todos os tempos e generos", alem de fornecer "uma analise
satisfat6ria de suas diferencas" (1979: 227).

Para esses e tantos outros te6ricos e comentaristas vinculados a
concepcOes essencialistas de linguagem e cultura,2 o ideal de uma teoria

2 Para ilustrar a oposicao essencialismo x nao-essencialismo, fundamental para a argumentacao
que pretendo desenvolver neste trabalho, o seguinte trecho de urn texto de Richard Rorty me
parece " Ha [...] duas formas de se pensar sabre varias coisas [...] A primeira [...] pensa na
verdade como uma relacao vertical entre a representacao e o que representa. A segunda [...] pensa
na verdade em termos horizontais como a reinterpretacao culminante da reinterpretacao de
nossos predecessores da reinterpretacao de seus predecessores [...]. 8 a diferenca entre considerar
a verdade, o bem e a beleza como objetos eternos que tentamos localizar e revelar, e considera-
los como artefatos cujo desenho fundamental temos que alterar coin freqUacia" (1982: 92).
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universal e capaz de sistematizar e enquadrar qualquer ato tradutorio é a meta
suprema da pesquisa na area. Ao mesmo tempo em que estabelecem objetivos
tao ambiciosos, sugerem que esses poderiam ser alcangados se houvesse algum
tipo de mobilizacao universal de todos aqueles que se dedicam a imagina-la.
Comentarios sobre a suposta falta de organizacao, ou de substancia, dos estudos
e pesquisas vinculados a traducao tern sido lugar comum na area e geralmente
expressam, em diferentes graus, a velha esperanca de que a formulagao de uma
teoria abrangente e universalmente implementavel pudesse, algum dia, tornar
qualquer traducao nao apenas previsivel e independente das circunstancias e
idiossincrasias de seu tradutor ou tradutora mas, tambem, objeto de avaliagOes
isentas, revertendo, assim, a situacao de alegada indigencia te6rica e reflexiva,
geralmente associada a inevitavel inadequagao supostamenteintrinseca a atividade
tradutOria. Para Theodore H. Savory, por exemplo, a ausencia de diretrizes
objetivas euniversais para a profissao se atribui a uma certa falta de disciplina por
parte dos tradutores em geral que "ha tanto tempo, e com tanta frequencia, se
contradizem uns aos outros", tendo nos legado apenas "urn volume de
pensamentos confusos" dificilmente superados, em sua pobreza e desorganizacao,
por outros areas do conhecimento (1968: 49-50). Louis G. Kelly lamenta o
isolacionismo dos te6ricos e estudiosos que se dedicam a questao. Como declara,
"ha, ainda, pouco entendimento entre grupos de te6ricos ou tradutores, embora
o dialogo de fato tenha se iniciado corn as coletaneas de Brower e de Arrowsmith
e Shattuck" (1979: 225). Erwin Theodor, tambdrn entre tantos outros, lamenta a
falta de prestigio da atividade tradutOria e a associa a falta de organizacao e de
profissionalizacao dos que vela atuam. Como sugere,

Essa atividade, tao importante desde os tempos mais remotos, nao
gozou, entretanto, nem do prestigio e nem da popularidade que
era de esperar. Existem grandes enciclopedias modernas, como
por exemplo a Enciclopedia Britanica, que ate bem pouco tempo
descrevia corn precisao o ato de ferrar cavalos, mas nao dedicavam
mais que algumas linhas a traducao, se é que a mencionavam. A

edicao do Grande Brockhaus, farnosa enciclopedia alema
em catorze volumes, que reane cerca de dez mil paginas de
informacoes ateis acerca de todos os ramos de atividade e do saber
humanos, nao concede mais de meia coluna a traducao. Talvez se
trate de resquicios da epoca em que traduzir era considerado uma
atividade subalterna, exercida por diplomatas em inicio de carreira
ou literatos frustrados que, nao conseguindo publicar as suas
proprias producoes, contentavam -se em aparecer em paginas de
rosto, como transmissores de conhecimento. (1983: 12)
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Para outros, a falta de principios e/ou diretrizes universais se associa a
uma sup osta "imaturidade" da area, pressupondo-se, obviamente, que a
definicao e o fortalecimento de uma teoria idealizada, definitiva e objetiva,
livre da "precariedade" que nos assola, seria basicamente uma questao de
tempo e de mobilizacao dos que se dedicam a estudar a traducao. Segundo
Francis Aubert, por exemplo, "os estudos tradutolOgicos ainda nao se
encontram amadurecidos a tal ponto que se possa propor, de maneira
consistente, uma verdadeira Teoria da Traducao, precariedade essa que torna
problematica a propositura de uma definicao pronta e acabada dos conceitos
`traducao' e `traduzir '" (1993: 12).

Ate mesmo Steiner que parece, de certa forma, ter como meta filtima
produzir a obra que pudesse comecar a organizar a reflexao sobre traducao
se detem em lamentar a resistente indigencia dos estudos disponiveis,
associando-a a "percepgao da inadequagao" que, implicita e explicitamente,
acompanha a tarefa do tradutor, tradicionalmente vista como servil e
envergonhada. Ao comentar, por exemplo, a relagao que Stephen MacKenna
estabelece corn a obra de Plotino, Steiner chama atencao para o que ve como
"obscuro" e "milagroso" na tarefa do tradutor, que the lembra urn verdadeiro
processo de metempsicose, em que o tradutor, nas palavras de MacKenna,
"deve nascer" para servir a seu autor (Steiner 1975: 269). Contudo, apesar
dessa dedicagao superlativa que Beira o servilismo, o milagre "nunca é
completo" j a que, por nao poder haver "uma circunscricao total", toda traducao
necessariamente "decepciona". Conseqiientemente, a partir da "percepgao
[dessa] inadequagao sem fim", ou dessa "miseria",3"emergeuma certa tristeza",
uma "melancolia p6s- Babel "4 que "assombra a hist6ria e a teoria da traducao",
reduzida, depois de quase dois milenios, a um "espectro de ideias te6ricas
muito pequeno", apesar do calibre dos poucos que disseram algo
fundamental ou novo" sobre a questao: Sao Jeronimo, Lutero, Dryden,
Holderlin, Novalis, Schleiermacher, Nietzsche, Ezra Pound, Valery, MacKenna,
Franz Rosenzweig, Walter Benjamin e Quine (idem). Paradoxalmente, o prOprio
Steiner cuja reflexao em After Babel foi associada ao florescimento do
quarto momento por ele mapeado, ao apresentar como "marca essencial"
precisamente a "consolidagao da teoria" (Kelly 1979: 225) chega a se
perguntar se seria a tarefa do tradutor de fato urn objeto legitimo de reflexao
te6rica, duvidando, inclusive, da "existencia" da traducao "em termos

3 Steiner explicitamente se refere ao conhecido texto de Ortega y Gasset, "Miseria y Esplendor
de la Traduccion" (1945).
4 Em sua tese de doutorado, Susana K. Lages (1996) propoe uma reflexao precisamente sobre essa
"melancolia" a partir da perspectiva da psicanalise, focalizando a obra de Walter Benjamin.
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abstratos", apesar de ponderar que ha um "corpo de praxis tao grande e
diferenciado" que resiste, entretanto, a "inclusao em qualquer esquema unitario"
(Steiner 1975: 272). Assim, para o autor,

podem-se agrupar e examinar exemplos de traducao literaria desde
a Odisseia de Livio Andronico ate o presente. Pode-se investigar
a historia cheia de altos e baixos da traducao de termos cientificos
e filosoficos. Seria possivel, e fascinante, organizar o que ha sobre
o desenvolvimento da traducao comercial, legal e diplomdtica, ou
estudar o interprete e suas funcoes na historia social e economica.
1...] Mas, cada uma dessas areas e quase tudo ainda precisa
ser feito nelas constitui apenas uma definicao contingente e ad
hoc: cada uma delas circunscreve um fenomeno empirico ou um
agrupamento de fenomenos. Nao ha categorias axiomdticas.
(Steiner 1975)

0 tipo de expectativa cultivada por Steiner em relacao a esse "quase
tudo" que "ainda precisa ser feito" se esclarece ainda mais em seu apoio a
sugestao de Arrowsmith e Shattuck segundo a qual "necessitamos
desesperadamente de uma elaboracao paciente e persuasiva dos principios
adequados [a traducao] dos diferentes generos na medida em que cada um
deles encontrou sua expressao histOrica, alem da explicitagdo de suas diferentes
fungOes e suas respectivas virtudes e limitagoes" (citado em Steiner 1975:
273). Ao considerar "vital" que os estudiosos se empenhem para que essa
meta comece a ser atingida, Steiner nao apenas anteve sua possibilidade o
que exigiria, segundo ele, "grande erudicao e tato lingiiistico" mas, ao
considers -la, torna transparentes suas concepc-Oes de teoria e pratica, que
sintetizam boa parte das aspiragoes e idealizagoes inerentes a tradicao
essencialista dominante. Uma ilustragao exemplar do nivel de expectativa
alimentada por essa tradicao pode ser apontada na argumentagao de Steiner,
de acordo com a qual mesmo se elaborassemos "os principios adequados [a
traducao] dos difercntcs generos", ainda assim nao terfamos "urn estudo formal
e te6rico da `questao da traducaom, ja que tal elaboragao "nao leva a urn
modelo sistematico da estrutura geral e da validade epistemologica da
transferencia de significados entre linguas" (1975: 273).

Em sous mais basicos alicerces, o modelo de teoria que inspira as
expectativas de Steiner e de toda a tradicao que sintetiza e representa é, sem
dtivida, derivado das ciencias chamadas exatas ou naturais e de suas promessas
de racionalidade e isencao. No caso exemplar de S teiner, esse modelo se associa,

374
BEST COPY AVAILABLE



430 D.E.L.T.A., Vol. 14, NT' 2

mais especificamente, as ciencias naturais, como deixa claro o tipo de metafora
que utiliza para descrever os estudos sobre traducao, tanto os "possfveis"
quanto os "ideais". Ao considerar que os limites do tipo de estudos que se
poderiam vir a desenvolver nessa area talvez sejam "aqueles determinados
pelo paciente aclimulo de classes descritivas, pela coleta de sugestOes praticas
organizadas de acordo corn o perfodo, o local e o genero especffico", Steiner
conclui que "a disciplina da traducao talvez possa ser objeto apenas de um
tipo de formalizagdo lineana, e nao mendeliana"5(idem). Ainda assim, mesmo
que adotassemos essa "perspectiva modesta" e, portanto, mesmo que
considerassemos o estudo da traducao como "descritivo-taxonomico", ao inves
de "adequadamente, te6rico" em que "te6rico" significa "passfvel de
generalizacao indutiva, predigdo e comprovagdo de autencidade atraves de
contra-exemplo" Steiner ye uma "dificuldade grave":

Na avassaladora maioria dos casos, o material a ser estudado é
urn produto terminado: um texto original e uma ou mais supostas
traducaes. Nossa analise e nosso julgamento operam externamente,
acontecem depois do fato. Nao sabemos quase nada sobre o
processo genetic° que atuou na pratica do tradutor, nem sobre os
principios ou recursos prescritivos, ou puramente empiricos, que
controlaram sua escolha deste ou daquele equivalente, de um nivel
estilistico em vez de outro, da palavra "x" ao inves da "y". Nao
podemos dissecar, ou apenas raramente. Como foi sempre
considerada trabalho de escrevinhadores banais, a grande massa
de traducaes nao deixou registros. Nao ha rascunhos. (273-274)

Nesse contexto determinado por expectativas de sistematizacao
supostamente objetiva e universalizante, 6 possfvel detectarmos a influencia
direta do ideal da modernidade e do iluminismo, segundo o qual "o homem
[...é] um animal racional e a ciencia o apice da racionalidade" (Rorty, 1991:
46). A partir desse enredo, em que a ciencia se torna "a atividade humana
paradigmatica", as outras areas da cultura "se reduzem a uma esperanca ansiosa
de que algumas delas (como, por exemplo, a filosofia) pudessem se tornar
mais cientfficas" (Rorty, 1991). Para Steiner e para os demais estudiosos

5 Steiner se refere a Lineu (1707-1778) e a Mendel (1822-1884). 0 primeiro é reconhecido
como o primeiro botanic° a estabelecer os principios para a definicao do g8nero e da especie
dos vegetais, alem de urn use uniforme dos nomes cientificos. Sua obra Genera Plantarum
considerada o ponto de partida da moderna botanica sistematica. 0 segundo é o realizador das
celebres experiencias de cruzamento entre variedades de ervilhas que o levaram a descoberta
das leis da heranca biologica, conhecidas ate hoje como "as leis de Mendel" (Enciclopedia
B arsa).
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da tradugao ainda vinculados a esse sonho iluminista como nao ha uma
"ciencia natural" da tradugdo, como nao se pode disseca-la, nem tampouco
imobiliza-la em condigoes laboratoriais para uma analise isenta, o "equipamento
te6rico do tradutor tende a ser minguado e empirico". Da mesma forma, "o
que o historiador ou o estudioso da tradugao" pode nos fornecer 6 apenas
"um comentario, mais ou menos informado, mais ou menos perceptivo, sobre
alguma instancia de tradugdo em particular" (1975: 273). Nesse contexto, em
que o que 6 real e possivel parece limitado e insatisfat6rio, Steiner conclui seu
conhecido capftulo sobre teoriailcom uma especie de consolo mal disfargado
emrelagao as imprecisOes teimosas que assombram as tradugOes e seus estudos
que, para ele, parecem se esgotar com o cotejamento, a comparagao e a
avaliagdo de tradugoes de textos classicos e canonicos:

Um erro, uma traducao incorreta inicia a histOria moderna de
nosso t6pico. As linguas romanicas derivam seus termos para
"traducao" de traducere porque Leonardo Bruni entendeu mal
uma sentenca das Noctes, de Aulus Gellius, na qual o latim na
verdade quer dizer "introduzir, levar a". Esse ponto a trivial mas
simbdlico. Com fregtiencia, uma traducao incorreta afortunada
e a origem de uma nova vida. As precisOes que se tern como meta
sdo de urn tipo extremo, porim nao sistemdtico. Como mutacoes
na evoluctio das especies, atos importances de traduce-to parecem
ter uma necessidade fortuita. A logica vem depois do fato. Estamos
lidando ndo corn uma ciencia, mas corn uma arte exata. (1975:
295)

Como sugerem as metaforas empregadas acima, em que o processo de
tradugdo 6 equiparado a urn ser vivo que devesse ser observado e estudado
objetivamente, a relagdo pr6xima que Steiner parece estabelecer corn o ideal
moderno de ciencia nao esmorece mesmo quando afirma que o estudo da
tradugdo nao pode constituir um saber cientifico. Sua conclusdo segundo a
qual "estamos lidando nao coin uma ciencia, mas coin uma arte exata", alemi
de sugerir sua dificuldade de abrir mao da expectativa de que algum dia se
possa controlar e sistematizar a tarefa do tradutor, deixa implicita a relagao
que sua concepgao textual costuma estabelecer entre teoria e pratica, ou entre
te6rico e tradutor. Afinal, se estamos lidando corn "uma arte exata", devemos
supor, obviamente, que ha formas absolutamente exatas, ou corretas, de se
traduzir urn texto. A quem cabera, contudo, a tarefa de definir essa exatiddo?
Julgando-se o discurso e as expectativas basicamente essencialistas de Steiner,
parece claro que atribui esse papel definidor somente aos te6ricos e
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comentaristas comprometidos corn um ideal moderno de conhecimento e
pesquisa. 0 que torna a proposta de Steiner diferente daquelas da maioria de
seus contemporaneos, entretanto, 6 que nao chega a defender o territ6rio
academic() de nenhuma disciplina em particular como a iinica area supostamente
capaz de abrigar a tradugao e abordar seus "problemas" de forma adequada.
Como ja observei acima, Steiner parece crer na possibilidade de um esforgo
interdisciplinar "desinteressado" que pudesse, finalmente, transformar a
tradugao numa "arte exata".

2. A Tradugao como Objeto de Estudo da "Ciencia da Linguagem"

As velhas expectativas em torno da possibilidade de sistematizagao da
tradugao encontraram um novo alento no estabelecimento da lingiiistica como
a "ciencia da linguagem" que, implicita e explicitamente, prometia livrar os
estudos da tradugao de seu endemico e indesej ado "empirismo". Georges
Mounin, J. C. Catford e Eugene Nida sao os nomes geralmente associados as
primeiras tentativas de se articular lingiiistica e tradugao. Dos tres, o trabalho
de Mounin 6 o que mais diretamente interessa a este ensaio nao apenas por ser
considerado "a alvorada de uma teoria de tradugao moderna", e por representar
"a primeira tentativa de um autor europeu no sentido de desenvolver um
arcabougo te6rico para a tradugao com base na lingiiistica" (Sager 1995: 87-
88) mas, sobretudo, por sua reivindicagao do direito que teria essa "ciencia"
de circunscrever a tradugao em seus dominios. Essa dimensao politica explicita
registra uma diferenga radical na abordagem de Mounin, em comparagao
aquelas propostas pela maioria dos te6ricos e especialistas comentados no
item anterior, o que determina, inclusive, a divisao que propOe de toda a reflexao
sobre a tarefa do tradutor em dois grandes periodos. 0 primeiro se caracterizaria
pelo que chama de um "empirismo da tradugao", constituido, sobretudo, de
"impressOes gerais, intuigOes pessoais, inventarios de experiencias e receitas
artesanais", alguns deles sob a forma de "testemunhos" de autores como Cicero,
Horacio, Sao Jeronimo, Dante, Erasmo, Etienne Dolet, Joachim du Bellay,
Amyot, Lutero, Pope, Chateaubriand, Schlegel, Schopenhauer, Humboldt,
Mallarme, Croce, entre outros (1975: 22-23). 0 segundo momento
representaria uma suposta mudanga radical inaugurada pela publicagao de dois
livros que "reivindicam para a tradugao a condigao de objeto distinto, ou de
dominio distinto, de estudo cientifico". 0 primeiro deles, introducao a Teoria
da Traductio (Vvednie v teoriju perevoda), de A. F. Fedorov, publicado pela
primeira vez em Moscou em 1953, "isola" a "operagao" da tradugao "para
constituir o seu estudo cientifico (e promover uma ciencia da tradugao) [,
afirmando] em primeiro lugar que se trata de uma operagao lingiiistica, de urn
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fenomeno linguistico, [...determinando, assim, que] toda teoria da traducao
deve ser incorporada ao conjunto das disciplinas (citado em
Mounin 1975: 23). 0 segundo, Estilistica Comparada do Frances e do Ingles
(Stylistique comparee du francais et de l'anglais), de J.P. Vinay & Darbelnet,
publicado na Franca em 1958, propOe, como explica Mounin, "`a inscricao normal
(da traducao) no quadro da e pelos mesmos motivos que Fedorov:
[considera] que 'a traducao 6 uma disciplina exata, possuindo tecnicas e
problemas particulares' [, que] merecem ser estudados a luz das `t6cnicas de analise
atualmente consagradas (em (citado em Mounin 1975: 23-24).

Segundo essa divisao, o que determinaria a "modernidade" nos estudos
da traducao seria o seu ingresso na area de atuacao da lingilistica estrutural e
6, inclusive, a defesa apaixonada desse ingresso que se torna a meta primeira
do livro de Mounin. Como declara, o seu "proposito" nada mais 6 do que
"fundamentar o direito que tern a traducao de figurar, como problema linguistic°
digno de nota, num tratado de lingilistica geral" (1975: 209). Em outro trecho,
explicita o "problema" que pretende abordar em seu livro: "explorar todas as
teorias lingiiisticas modernas a aim de verificar se, destruindo por completo a
confianca em nossa aptidao para lidar inteligentemente com o sentido dos
enunciados lingilisticos, elas atingem a legitimidade da traducao" (1975: 43).
Assim, basicamente, o que parece mais importante para Mounin nessa tentativa
de estabelecer uma interface entre traducao e lingiiistica 6 a garantia e a
expansao do poder academico-institucional da disciplina estabelecida que
defende e, nao, exatamente, uma investigagao isenta dos mecanismos e dos
"problemas teOricos" da traducao. Ao rebater, por exemplo, as criticas do
tradutor Edmond Cary as pretensOes de Fedorov em relagao as possiveis
contribuicoes da "ciencia da linguagem" para a traducao, Mounin nao apenas
identifica linguagem e lingilistica, assumindo que todo processo linguistic°
seja automaticamente objeto de estudo exclusivo dessa "ciencia", mas tambem
atribui ao lingUista o poder e o direito de decidir ate mesmo sobre "a
legimitimidade ou ilegitimidade da operagao de traduzir":

A traducao (sobretudo nas areas do teatro, do cinema, da
interpretacao) comporta sem davida aspectos francamente nao-
lingaisticos, extra-lingaisticos. Mas toda operacao de traducao

tern razao Fedorov comporta, basicamente, uma serie de
andlises e de operacoes especificamente dependences da lingaistica
e susceptiveis de serem mais e melhor esclarecidos pela ciencia
lingaistica aplicada corretamente do que por qualquer empirismo
artesanal. Poderemos dizer, se fizermos questao disto, que, tal como
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a medicina, a traducao é ainda uma arte mas uma arte
alicercada numa ciencia. Os problemas te6ricos suscitados pela
legitimidade ou ilegitimidade da operacdo de traduzir, e por sua
possibilidade ou impossibilidade, so podem ser esclarecidos em
primeiro lugar no quadro da ciencia lingiiistica. (1975: 26-27).

A discussao proposta por Mounin sempre explicita suas prioridades.
Como ja comentei em trabalhos anteriores (cf. Arrojo, 1990, 1997 e 1998), se
considerarmos a oposicao tradicionalmente estabelecida entre teoria e pratica,
jamais ocorre a Mounin rea"valiar o poder que teria a teoria sobre a pratica ou,
mais especificamente, a "superioridade" da lingiifstica em relagao a pratica de
traducao, mesmo depois de reconhecer que a primeira carece de recursos que
expliquem adequadamente os mecanismos da segunda. Em seu capftulo
introdut6rio, por exemplo, declara:

A atividade de traducdo suscita urn problema teOrico para a
lingilistica contempordnea: se aceitarmos as teses correntes a
respeito da estrutura dos lexicos, das morfologias e das sintaxes,
seremos levados a afirmar que a traducao deveria ser impossivel.
Entretanto, os tradutores existem, eles produzem, recorremos corn
proveito as suas product,- es. Seria quase possfvel dizer que a
existencia da traducao constitui o escandalo da lingilistica
contemporanea. (1975: 19, meu grifo)

Paradoxalmente, a "ciencia da linguagem" cuj a meta seria o exame e
a explicagao de todos os eventos lingiifsticos permite descricoes desses
eventos que, quando levadas as illtimas conseqiiencias, teriam que negar certos
aspectos inegaveis de seu prOprio objeto, ou, nesse caso, a propria possibilidade
da traducao, uma atividade que, como concede Mounin, realmente "existe".
Essa negacao 6, entao, explicitada pelo autor que, depois de reconhecer que
"a traducao tern estado at agora sempre ausente da ciencia lingiifsticaregistrada
em nossos grandes tratados de lingtifstica" (1975:20), propoe dual alternativas
para a resolucao do impasse entre teoria (lingufstica) e pratica (traducao): a
condenagao da possibilidade te6rica da traducao em nome da lingiifstica,
relegando essa atividade para "a zona das operagoes aproximativas nao
cientfficas em questao de linguagem" (idem); ou o questionamento da "validade
das teorias lingtifsticas em nome da atividade de traducao" (idem). Embora
Mounin descarte essas alternativas e adote uma terceira, cujo desenvolvimento
constitui a meta principal de seu livro, nao deixa de ser significativo o fato de
que a primeira alternativa que the ocorre 6 a protecao da lingiifstica contra seu
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proprio objeto de estudo. Como ja comentei acima, essa terceira alternativa se
resume basicamente na tentativa de "fundamentar o direito" que teria a tradugao
"de figurar, como problema lingillstico digno de nota, num tratado de lingiifstica
geral", inclusive para "contrariar certos tradutores" que nao acreditam numa
ciencia da tradugao, reafirmando, conseqiientemente, "o direito que tem a
lingiifstica de encarar a tradugao como um problema de sua algada" (1975: 209).6

Entretanto, no final de Os Problemas Tedricos da Traducdo, em vez de
uma teoria lingiifstica da tradugao teoria essa pela qual, segundo Sager,
"ainda estamos esperando" (1995: 91) o que encontramos 6 a principal
conclusao de Mounin, de acordo corn a qual

Em lugar de afirmar, como faziam os antigos prdticos da traducao,
que esta a sempre possivel, ou sempre impossivel, sempre total, ou
sempre incomplete, a lingtiistica contempord nea chega a definir a
traducao como uma operacdo, de sucesso relativo, e varidvel nos
niveis de comunicactio por ela atingidos. 1.4 A traducao sempre
pode ter inicio, pelas situacties mais claras, pelas mensagens mais
concretas, pelos universais mais elementares. Tratando-se porem
de uma lingua considerada em conjunto inclusive as mensagens
mais subjetivas atraves da investigacdo de situardes comuns e da
multiplicacdo dos contatos susceptiveis de trazer esclarecimentos, a
comunicacdo pela traducao sem davida alguma nunca chega a estar
verdadeiramente concluida, o que significa, ao mesmo tempo, que
ela nunca chega a ser inexoravelmente impossivel. (1975: 252)

0 que Mounin nos oferece como conclusao, em seu livro tao
explicitamente ambicioso, 6 apenas a repetigao dos mesmos lugares-comuns
que pretende superar atraves da utilizagao do instrumental supostamente
cientffico da lingiifstica. Embora nao nos oferega as solugOes pretendidas aos
"problemas tearicos" que associa a tarefa do tradutor, Mounin, num gesto
tfpico dos especialistas que defendem concepgi5es essencialistas de saber e de
ciencia, projeta para urn futuro distante o final feliz que nao Ode nos oferecer
no livro em questao. Ao comentar, por exemplo, as implicagOes para a tarefa

6 Como ja foi sugerido, Mounin sempre explicita sua "solucao" para o conflito latente entre
teoria e pratica, ou entre as visc3es do lingiiista e do tradutor, inerente as abordagens baseadas
na lingfiistica. Como declara, a "candidatura da traducao a figurar num tratado de lingtiistica
geral [...] foi contestada desde o inicio, e nao pelos linguistas mas sim pelos tradutores.
Encarando a traducao sobretudo como arte, negam eles que ela deva ser definida como uma
operacao que depende estritamente do conhecimento cientifico e especificamente da anafise
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do tradutor da afirmagdo de Bloomfield segundo a qual "6 cientificamente
impossfvel captar o sentido dos enunciados lingtifsticos, o que equivaleria [...]
a postular 'nada mais nada menos que a oniscienciam, já que "o estudo das
situagOes dos falantes e dos comportamentos-respostas dos ouvintes equivale
a soma total dos conhecimentos humanos" (Bloomfield 1955: 74; citado em
Mounin 1975: 37), Mounin ndo se deixa intimidar. Por urn lado, percebe que
"a teoria bloomfieldiana com relag-do ao sentido implicaria por conseguinte
uma negagao da legitimidade te6rica ou entdo da possibilidade pratica de
qualquer traducao"pois se "o sentido de um enunciado permanece inacessfvel,
nunca se poderia ter certeza de haver transportado esse sentido de uma lingua
para outra" (1975: 38). Por outro, declara sua esperanga e sua expectativa de
que o "avanco" cientffico possa mudar esse quadro:

Mas essa definicao do sentido, aos olhos do prdprio Bloomfield,
exprime urn procedimento ideal, urn absoluto de que nos
aproximaremos muito gradativamente gracas a marcha da
humanidade em directiO a um major conhecimento, atraves de
seculos e seculos. E no momento atual, por razdes metodolOgicas
e provisorias, que se revela impossivel captar o sentido,
cientificamente falando; por conseguinte, é no momento atual que
a traducao é impossivel, no sentido cientffico. (Mounin, 1975)

0 interesse em se chegar a uma abordagem cientffica a traducao nao se
esgotou, de forma alguma, com o trabalho de Mounin, nem corn a decada de
1960 que, sem dilvida, testemunhou urn verdadeiro boom das teorias da
linguagem de vocacao supostamente cientffica. Alem de Mounin, e alem das
tentativas por parte de linguistas ingleses e americanos como J. C. Catford
(1965), que baseou sua abordagem no conceito de gramatica sistemica de M.
A. K. Halliday; e Eugene A. Nida (1964; Nida e Taber 1969),' que tentou aliar
sua experiencia com traducoes da Bfblia a conceitos da gramatica
transformacional, pode -se mencionar tamb6m a "tradutologia" de ascendencia
alema a Ubersetzungswissenschaft desenvolvida a partir de meados de
1960 pela chamada Escola de Leipzig (representada por Otto Kade, Gert Jager
and Albrecht Neubert, entre outros), e por especialistas como Wolfram Wilss,
Katharina Reiss e Werner Koller sobretudo durante a decada seguinte (cf.
Snell-Homby 1988: 14). Como observa Mary Snell-Hornby, "da mesma forma
que a lingtifstica tem como meta tornar o estudo da linguagem estritamente
cientffico, a Ubersetzungswissenschaft tem como meta tornar o estudo da

' Para uma analise atualizada da obra de Catford e Nida, ver Rodrigues 1998.



ARROJO 437

traducao rigorosamente cientifico e inequivoco", o que implica, naturalmente,
uma rejeicao das chamadas teorias de traducao tradicionais, consideradas
"subjetivas", e ate mesmo "ingenuas" (Snell-Hornby, 1988). Como a lingiiistica,
a Ubersetzungswissenschaft "adotava perspectival e m6todos das ciencias
exatas, em particular da matematica e da lOgica formal" (Snell-Hornby, 1988).
Nesse sentido, 6 exemplar o trabalho de Wolfram Wills, ao propor a formulaedo
de uma "teoria da traducao moderna" que deveria ser uma tentativa "de
decompor em fatores o ato tradut6rio e determinar as relagoes entre as
constantes individuais do processo tradut6rio de forma tao explicita quanto
possivel L e quaisquer que sejam as duas linguas envolvidas]" (1982: 14).
Obviamente, nenhuma dessas abordagens conseguiu chegar nem mesmo perto
de suas ambiciosas metas e, como muito bem observa Snell-Hornby, levaram
apenas a "um beco sem saida" (1988: 14).

Esse "beco sem saida", entretanto, nao desencorajou outras tentativas.
No inicio da decada de 1980, por exemplo, Joseph Graham novamente repete
os passos de seus antecessores, particularmente daqueles interessados na
gramatica transformacional chomskiana. Antes de apresentar sua proposta,
como 6 de praxe, desvaloriza os estudos "nao-cientificos", baseados
exclusivamente na experiencia e napratica:

Muito do que se tern escrito sobre traducao fornece muito pouco
quando se procede a uma analise minuciosa de sua substanciateorica
porque sempre se escreveu como se se estivesse falando da oficina.
As historias pessoais e os conselhos podem muito bem proporcionar
alguma ajuda, mas, certamente, nao a teoria coerente e consistente
de que se necessita para a traducao. (1981: 23).

Considerando que "o problema da traducao e te6rico, estritamente
falando, sendo um problema de e em teoria: nao simplesmente a teoria certa,
mas o tipo certo de teoria, que 6 realmente o unico tipo verdadeiro", Graham
procura uma abordagem quo nao se bascie em nenhum tipo de "empirismo
ou pragmatismo" (idem). Influenciado pela "revolugdo" instaurada nos estudos
da linguagem pela gramatica transformacional, Graham propije o
desenvolvimento de "uma teoria de traducao rigorosa" que "incluiria algo
como urn procedimento pratico de avaliagdo, corn criterios necessariamente
especificos, embora gerais" (1981: 26). A "novidade" dessa teoria seria a
proposta de uma distilled° "entre uma arte e uma ciencia da traducao" inspirada
pela distilled° saussuriana entre langue e parole e, sobretudo, pela oposigdo
de Chomsky entre competencia e desempenho, que dissolveria "a maior parte

382



438 D.E.L.T.A., Vol. 14, N°2

da confusao sobre a natureza e a fungao de uma teoria de tradugao". Atraves
de "um use regular da distingao entre competencia e desempenho", a velha
"oposigao entre arte e ciencia em tradugao" seria simplesmente "resolvida"
de uma vez por todas: "teoria cientffica e pratica artistica estariam intimamente
relacionadas, apesar de certamente independentes assim como a lingiiistica
e o discurso real ou, mais adequadamente, como a ret6rica e a persuasao, a
po6tica e os poemas" (1981: 27).

Num gesto semelhante ao de Mounin, que, como vimos, chega a sugerir
"a condenagao da possibilidade te6rica da traducao em nome da lingiiistica"
(1975:20), Graham pretende resolver os problemas da teoria longe de "qualquer
tipo de empirismo ou pragmatismo" (1981: 23), mas dentro de um modelo
chomskiano que, propoe, ao mesmo tempo, uma alienagdo explicita (e
impossivel) da pratica e uma conveniente intimidade corn esta. Contudo, em
vez de resolver a onipresente "oposicao entre arte e ciencia em tradugao"
(1981: 27), Graham simplesmente enfatiza os seus contornos, deixando
inequivoca sua opgao pela valorizagao da teoria (e, obviamente, da lingiiistica)
em detrimento da pratica.

As abordagens aos "problemas te6ricos da tradugao" vinculadas a
concepgaes essencialistas de linguagem entre as quail incluiria, sem excegao,
todas as propostas comentadas ate aqui sempre articulam algum tipo de
oposigao clara e demarcada entre teoria e pratica, ou entre uma "ciencia" e
uma "arte" da tradugao, optando por alguma versa° da primeira como o
elemento legislador ao qual se deve submeter a segunda. Enquanto essa
tendencia a bastante clara nos te6ricos influenciados pela lingiiistica, como
Mounin, Graham e Wills, tambem permeia os comentarios de especialistas
filiados a outros interesses e disciplinas. Urn exemplo apropriado 6, sem dilvida,
Steiner que, ao defender o estudo da tradugao como uma "arte exata",
demonstra entreter expectativas semelhantes as dos seus colegas
comprometidos com a lingiiistica.

3. Tentativas pioneiras para o estabelecimento de uma disciplina
independente: Holmes, Lefevere e B assnett

Alguns anos antes da publicagao de After Babel, James Holmes comega
a tentar mapear os limites e as especificidades da tradugao como objeto de
estudo de uma disciplina idealmente autonoma. Emprimeiro lugar, a importante
notar que essa tentativa de emancipagdo diferencia sua proposta das comentadas
acima, marcando, pela primeira vez, um movimento politico-academico que,
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potencialmente, poderia criar um espago privilegiado para o desenvolvimento
de uma reflexdo sobre a teoria e a pratica da tradugdo. Entretanto, ao justificar
o estabelecimento dessa "nova" disciplina, a partir do que considera o fracasso
de toda uma tradigdo que nao apenas deixou de prestar a devida atencao
tarefa do tradutor mas que, sempre que o fez, nao obteve resultados exatamente
satisfatorios, Holmes parece repetir a grande maioria de seus predecessores e
contempordneos em sua expectativa de que se pudesse, de alguma forma,
organizar e unificar o que se pensa e prescreve em relagdo a tradugdo. Como
declara num ensaio pioneiro, as teorias de tradugdo ate entdo propostas pelas
disciplinas institucionalizadas

nao sao, na realidade, teorias, em nenhum sentido academico do
termo, mas um amontoado de axiomas, postulados e hip6teses que
sao formulados de forma a ser, ao mesmo tempo, abrangentes
demais (cobrindo tambem atos ntio-tradutOrios e nao-traducaes)
e excludentes demais (deixando de fora alguns atos tradutologicos
e algumas obras geralmente reconhecidas como traducoes). (1972/
75) (1988: 73)8

Como essas teorias sao, na realidade, "pouco mais do que uma
introdugdo" a teoria de tradugdo geral e definitiva que as disciplinas
institucionalizadas nao conseguiram formular, o estabelecimento dos "estudos
da tradugdo" como disciplina autonoma passa a se justificar como o espago
em que se deverdo determinar, finalmente, as bases, as metas e os limites
desse conhecimento ideal de que parecem sentir falta tanto tradutores como
especialistas em tradugdo. Alem do mais, como nao deixa de lembrar Holmes,
o moment() seria estrategicamente oportuno para a conquista e a organizagdo
de um espago prOprio. Afinal,

depois de seculos de atencao casual e irregular [prestada
traducao] por parte de uma variedade de autores, filologos e
especialistas em iitemtura, (dem de um ou outro teologo ou lingiiista
idiossincrktico, o terra da traducao passou a ser alvo de um
interesse cada vez maior e constante por pane de especialistas
nos altimos anos, tendo a Segunda Guerra Mundial como um tipo
de turning point. (1988: 67-68).

8 "The Name and Nature of Translation Studies", ensaio em questao, foi inicialmente
publicado em 1975, a partir de uma versa() anterior apresentada durante o Third International
Congress of Applied Linguistics, realizado em Copenhage, entre 21 e 26 de agosto de 1972.
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Para Holmes, o estabelecimento de uma disciplina especialmente dedicada
a traducao se liga diretamente a necessidade de se desenvolver urn paradigma
que demonstre sua eficiencia naquilo que as disciplinas institucionalizadas
"falharam". Alias, 6 corn base na expectativa desse desenvolvimento que
Holmes planeja tornar legftima a nova disciplina perante os especialistas e as
instituicOes academicas, baseando-se, como os defensores de abordagens
inspiradas pela linglifstica, em modelos calcados nas ciencias. A partir da
definigdo de "ciencia" de Michael Mulkay, segundo o qual esta "tende a se
desenvolver atraves da descoberta de novas areas de ignorancia" (1969: 136),
Holmes argumenta que tal "descoberta" geralmente traz como consequencia
"um influxo de pesquisadores de areas adjacentes que trazem corn eles os
paradigmas e os modelos que se mostraram frutfferos em suas areas" (1988:
67). A aplicagao desses "paradigmas e modelos" ao "novo problema" provoca,
basicamente, dois tipos de situagao: em algumas, "o problema mostra ser
submisso a explicitagao, a analise, a explicacao e, pelo menos, a uma solugao
parcial dentro dos limites de urn dos paradigmas ou modelos e, nesse caso,
esse paradigma ou modelo acaba se tornando urn ramo legftimo de uma area
de estudo estabelecida" (Holmes, 1988). Em outros casos, entretanto, como
na quest-do exemplar dos estudos sobre traducao, "os paradigmas ou modelos
nao conseguem produzir resultados suficientes e os pesquisadores se
conscientizam de que novos metodos sac) necessarios para a abordagem ao
problema em questao" (Homes, 1988).

Antes de se deter nas questOes delicadas de nomear a nova disciplina e
de deterrninar seus limites corn base no "segundo tipo de situacao" acima
exposto, Holmes preve as objegOes de alguns especialistas e, em particular,
dos linguistas, ao estabelecimento de uma disciplina exclusivamente dedicada
a reflexdo sobre traducao, independente das areas ja institucionalizadas. A
escolha do nome, por exemplo, tambem revela uma tentativa de se afastar de
um certo cientificismo geralmente associado a lingtifstica tradicional, embora,
como vimos, baseie seu esbogo de proposta em modelos diretamente inspirados
pelas ciencias, o que sugere uma concepgao moderna e, claro, essencialista de
disciplina, pressupondo como condicao primeira para seu estabelecimento a
necessidade de urn delineamento absolutamente racion al de seu objeto de estudo
e, conseqfientemente, tambem a necessidade de consenso unanime entre os
pesquisadores que a ele se dedicam. Depois de considerar varias den ominacOes,
entre as quais "translatology" (inspirado pelo frances traductologie),
"translation theory", e ate mesmo "science of translation" ou "translation
science" (inspirado pelo alemao Ubersetzungswissenschaft), Holmes finalmente
opta por "translation studies", argumentando que o termo "studies" e
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geralmente adotado pelas disciplinas que, "dentro da velha distingao vigente
nas universidades [anglo-american as, presume -se,] tendem a se classificar entre
as humanidades ou as artes, e nao entre as ciencias", como, por exemplo,
"Russian studies ", "American studies ", "Commonwealth studies ", "population
studies", "communication studies", etc. (1988: 70). Por tras dessa escolha e
dessa justificativa, que, sem dtivida, tentam circunscrever um espago autonomo
para a traducao que seja independente sobretudo da lingiifstica, tambem é
possfvel apontar alguma semelhanga corn a argumentagao de Steiner ao propor
que o estudo da traducao nao deve se constituir numa "ciencia", mas numa
"arte exata" (1975: 295). Ou seja, como Steiner, Holmes parece entreter o
ideal de ciencia "exata", ou "natural", mas, por nao conseguir encaixar a reflexao
sobre traducao nesses modelos, tenta nos oferecer urn substituto que,
entretanto, devera se aproximar o maxim° possfvel do ideal vislumbrado.

Alen' disso, a criagao dessa nova disciplina teria que enfrentar um desafio
muito maior do que chegar a um acordo em relacao ao seu proprio nome, ou
sej a, definir consensualmente sua especificidade:

0 que constitui o campo dos estudos datraductio? Poucos diriam
que coincide com estudos terminologicos ou lexicograficos
comparativos (ou contrastivos); varios o consideram como
praticamente identico a linguistica comparativa ou contrastiva;
muitos o considerariam, em grande parte, sinonimo de teoria de
traducao. (1988: 71)

Sua proposta de "delineamento" da nova area se baseia, em termos gerais,
num texto de Werner Koller, para quem "os estudos da traducao devem ser
compreendidos como uma designagao coletiva e abrangente para todas as
atividades de pesquisa que tomam o fenomeno do traduzir e da traducao como
sua base ou seu foco" (1971: 4; minha traducao da versao inglesa de Holmes
1988: 71). A partir dessa fundamentagao ampla, Holmes conclui que esses
estalos, na concepclo de Carl G. Hempel, teriam Bois objetivos principais:
"descrever determinados fenomenos do mundo de nossa experiencia e
estabelecer princfpios gerais atraves dos quais esses fenomenos poderiam ser
explicados e previstos" (Hempel 1967: 1; citado em Holmes 1988: 71). Mais
especificamente, enquanto "area de pesquisa pura", os estudos da traducao
teriam como metas: "descrever os fenomenos do traduzir e das traducoes na
medida em que se manifestam no mundo da experiencia, e estabelecer princfpios
gerais por meio dos quais esses fenomenos poderao ser explicados e previstos"
(Holmes 1988: 71). Corn o objetivo de atingir essas metas, propbe que "os
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estudos da traducao" sejam divididos em tres ramos distintos, dedicados
"descricao", a "teoria" e a "aplicagao", articulados numa "relagao dialetica",
em que "cada urn dos tres ramos fornece material para os outros dois, ao
mesmo tempo em que utiliza as descobertas que deles recebe" (Homes, 1988).

Embora declare ter partido da proposta geral de Koller segundo a qual
os estudos da traducao "devem ser compreendidos como uma designagao
coletiva e abrangente para todas as atividades de pesquisa que tomam o
fenOmeno do traduzir e da traducao como sua base ou seu foco", o
estabelecimento da nova disciplina delineada por Holmes passa a ter como
meta uma especificidade que depende da possibilidade nao apenas de se explicar
e prever o trabalho de traducao, mas tambem de se prescreverem princfpios
gerais e universais. Como declara, os estudos teoricos da traducao deveriam
ter como funcao a utilizacao dos "resultados dos estudos descritivos, em
combinagao com a informagao disponfvel nas areas e disciplinas afins, para o
desenvolvimento de princfpios, teorias, e modelos que servirao para explicar e
prever o que o traduzir e as traducOes sao e serail' (Holmes, 1988: 73). A
partir dessa perspectiva,

a meta altima do tedrico da traducao em seu sentido amplo deve
ser, sem davida, o desenvolvimento de uma teoria completa e
abrangente que acomodasse tantos elementos quanto necessarios
para explicar e prever todos os fenomenos que ocorrem dentro do
terreno do traduzir e das traducoes, excluindo aqueles fora dele.
Quase nao é necessdrio lembrar que uma teoria de traducao geral,
nesse sentido preciso do termo, se e que sera possivel formula-la,
sera necessariamente altamente formalizada e, por mais que o
especialista possa tentar ser economico, tambem altamente
complexa. (Holmes, 1988)

Num ensaio publicado alguns anos mais tarde, Holmes amplia ainda mais
os poderes que idealmente atribui ao "especialista que deseja descrever a relagao
entre o texto traduzido e seu original": "ele deve tentar determinar as
caracterfsticas dos dois mapas do tradutor L referentes as linguas e culturas
envolvidas,] e descobrir seu sistema de regras, aquelas que indicam os desvios,
a projecao e, sobretudo, a correspondencia em outras palavras, a poetica
do tradutor" (Holmes 1978: 77). Al6m disso, caberia a esse especialista "a
tarefa de elaborar [um] repertOrio" que mapeasse toda a evolugao de uma
determinada literatura para que pudesse relacionar originais e suas traducoes
em termos de sua essencia estaver, tarefa essa que Holmes considera "enorme"
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e que the sugere o sistema de classiflcagao lineano, tambem imaginado por
Steiner como um modelo ideal para os estudos da traduck:

[...Se] os especialistas chegassem a urn consenso em relactlo [a
toda a evoluctio de uma determinada literature], da mesma forma,
por exemplo, que botanicos desde Lineu chegaram a urn consenso
em relactio a metodos sistemciticos para a descrictio das plantas,
seria entao possivel, pela primeira vez, chegar a descricties de
textos originais e traduzidos, de seus mapas respectivos, e das redes
de correspondencia, regras e hierarquias que seriam mutuamente
comparaveis. E apenas corn base em descricti es mutuamente
compartiveis podemos enttio produzir estudos de maior escopo bem
fundamentados: estudos comparativos das traducoes de um autor
ou de um tradutor, ou um passo ainda maior envolvendo
period°, genero, uma lingua (ou uma cultura), ou historias gerais
de traducao. (1978: 81)

Vale a pena compararmos essas concepOes de Holmes as que apresenta
num texto escrito alguns anos antes, em que discute a impossibilidade da
equivalencia nos termos em que a tradicionalmente teorizada, concluindo que
nenhuma traducao de poema sera exatamente "equivalente" a seu original
(1973-4: 67):

Coloque cinco tradutores para traduzir, por exemplo, um poema
de imagens simples, de metrica livre e sintaxe direta, como "Fog",
de Carl Sandberg, para o holandes. A probabilidade de que duas,
entre as cinco versties, sejam identicas é, realmente, muito pequena.
Depois, peca a vinte e cinco tradutores que traduzam essas versties
de volta para o ingles, cinco tradutores para cada verstio.
Novamente, o resultado mostrard, quase corn certeza, tantas versties
quanto ha tradutores. Chamar isso de equivalencia e perverso.
(1973-4: 68; citado em Gentzler 1993: 95)

Esse interesse pela "subjetividade" ou, como dirfamos hoje, pela
"visibilidade" do tradutor que, como lembra Gentzler, as teorias de traducao
sempre evitaram (1993: 95), 6, sem duvida, menos importante do que o desejo
de fundar uma disciplina exclusivamente dedicada aos estudos da traducao,
em que as nogOes tradicionais de "objetividade", ou "racionalidade", aliadas a
expectativas de formulagao de leis supostamente universais, sao vistas como
alicerces indispensaveis. Como os teoricos influenciados pela "ciencia da
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linguagem", Holmes nao parece considerar compativel corn o estudo
sistematico da tradugao a inclusao do tradutor e do seu "vies".

A proposta de criagao de uma disciplina independente foi prontamente
encampada por Andre Lefevere, que resume o objetivo dessa nova "utopia
disciplinar" nos seguintes termos:

0 objetivo da disciplina é produzir uma teoria abrangente que
possa ser usada como uma diretriz para a producao de traducaes.
A teoria se beneficiaria se fosse desenvolvida a partir de
argumentos nao inspirados pelo neopositivismo, nem pela
hermeneutica. A teoria se beneficiaria se fosse elaborada num
pano de fund° constituido de relatos de casos, a partir dos quais
seria constantemente testada. Assim, a teoria nao seria estatica,
mas evoluiria de acordo corn o consenso dinamico de especialistas
qualificados que constituem urn forum de competicao. (1978: 234)

De acordo com Lefevere, a nova disciplina nao apenas se tornaria
independente das duas principais areas onde tradicional e marginalmente se
incluem as investigagOes sobre tradugao a lingiiistica, que associa ao
neopositivismo, e os estudos literarios, que associa a hermeneutica mas,
sobretudo, comegaria a influir sobre essas mesmas areas de cujo jugo estaria
se libertando. Como declara, "nao seria inconcebivel" que uma teoria de
tradugao elaborada nos moldes acima esbogados "pudesse auxiliar na
formulagao de teorias lingiiisticas e literarias, da mesma forma que nao seria
inconcebivel que as tradugoesrealizadas de acordo corn as diretrizes apontadas
de forma experimental pela teoria pudessem influenciar o desenvolvimento da
cultura receptora" (idem). Novamente, como deixou claro Holmes, a criagao
de uma disciplina exclusivamente dedicada a tarefa do tradutor pressupoe que
os "especialistas qualificados" detenham todo o poder decisOrio sobre as
"diretrizes" a serem seguidas para a produgao de tradugoes, ao mesmo tempo
em que atribui somente as tradugOes realizadas sob essas "diretrizes" o poder
de "influenciar o desenvolvimento da cultura receptora".

Seguindo os exemplos de Holmes e Lefevere, Susan B assnett faz questa°
de demarcar o territOrio dos "Estudos da Tradugao" na abertura de um livro
apropriadamente intitulado Translation Studies, lembrando que esse termo
"pode talvez surpreender aqueles que sempre consideraram que tal disciplina
ja existia, tendo em vista o use disseminado do termo `tradugao',
particularmente no processo de aprendizagem de linguas estrangeiras", e
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anuncia seu objetivo de "tentar esbogar o escopo dessa disciplina" e de
"demonstrar que os estudos da tradugao constituem, sem dirvida, uma disciplina
independente, e nao, meramente, uma subarea menor dos estudos de literatura
comparada, nem uma area especffica da lingiifstica, mas um campo vastamente
complexo com muitas ramificagOes de grande alcance" (1980: 1). Ao tentar
estabelecer os estudos da tradugao como disciplina autonoma, Bassnett associa
essa reivindicagao de independencia a urn suposto direito exclusivo que teria
essa nova disciplina de legislar sobre os tradutores e seu trabalho: "se houver
criterios a serem estabelecidos para a avaliagao de uma tradugao, esses criterios
serao estabelecidos no interior da disciplina, e nao fora dela" (1980: 10-11),
num gesto que certamente lembra o de Georges Mounin ern sua tentativa de
reivindicar para a lingilistica o "direito" de decidir, inclusive, sobre a pr6pria
legitimidade, ou ilegitimidade, da tarefa do tradutor (cf. Arrojo, 1997a).
Segundo Bassnett, contudo, o instrumental necessario para a sistematizagao e
a disciplina dessa tarefa seria fornecido pela semi6tica, corn base na convicgao
de que "ha princfpios gerais regentes do processo tradut6rio que podem ser
determinados e categorizados e, finalmente, utilizados no ciclo texto/teoria/
texto, quaisquer que sejam as linguas envolvidas" (idem). Entretanto, tambem
como os defensores de abordagens lingiifsticas, diante de metas tao ambiciosas
e inatingfveis, Bassnett nao pode deixar de declarar que "o estudo sistematico
da tradugao se encontra ainda em cueiros" (1980: 1).

4. Os "Estudos da Tradugao" de Base Essencialista Hoje

Se avaliarmos, ainda que de forma generica, os resultados atingidos nas
duas ultimas decadas, a partir dos termos e dos pianos inicialmente prop ostos
por Holmes, Bassnett, ou Lefevere, podemos dizer que, enquanto area
independente, capaz de controlar toda a pratica, gerando regras, leis, princfpios
ou definigoesuniversalmente aceitaveis eimplementaveis, a disciplina idealizada
por esses e outros especialistas nunca deixou os "cueiros". Alias, nesses termos,
essa disciplina nunca foi nem poderia ser nada alem de uma ilusao
projetada pelas concepgOes textuais de seus idealizadores e defensores, ilusao
essa que continua estimulando o trabalho de varios estudiosos entre os quais
destaco, por exemplo, Kirsten Malmkjaer que, num texto recente, tenta esbogar
uma definigao de tradugao, em termos absolutos, ainda seguindo os passos
originalmente idealizados por Holmes (1993) (cf. Arrojo, 1998). Contudo,
diferentemente do que pretendiam e ainda pretendem esses estudos, nunca se
chegou a esbogar nenhuma diretriz 'Mica para qualquer projeto de
sistematizagao efetivo que pudesse servir de modelo universal e inquestionavel
para a pesquisa na area. Apesar das varias tentativas de tornar esta ou aquela
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tendencia a legitima definidora desses estudos, ate mesmo urn exame superficial
do que se vem realizando na area a partir do inicio desta decada mostra que
ainda convivem, nao muito pacificamente, tendencias filiadas aos qualm
periodos em que George Steiner dividiu toda "a literatura sobre a teoria, a
pratica e a hist6ria da traducao" (1975: 237), reunidos agora sob a designacao
generica de "estudos da traducao".

Nesse quadro, a grande maioria dos debates e das questoes que tern
ocupado a reflexao divulgada nesta decada tambem nao mudou muito desde
Mounin e Steiner, e a competicao por uma suposta conquista territorial
"definitiva" da area ja tomada, formal e informalmente, por diversas
tendencias continua estimulando o discurso dos defensores de concepcOes
eideais fundamentalmente essencialistas. Para ilustrar meu argument°, pretendo
me deter num desses debates que tern dividido, de um lado, interessados em
abordagens lingiiisticas e, obviamente, na possibilidade de um paradigma
objetivo e universalizante para os estudos da traducao; e, de outro, especialistas
identificados corn abordagens associadas aos chamados "cultural studies"
("estudos da cultura"), que tem como objeto abrangente as implicacOes politicas
e ideologicas da "visibilidade" do tradutor e da tradutora e descrentes, portanto,
da possibilidade de.uma abordagem ingenuamente cientifica aos estudos da
traducao (cf. Baker, 1996, Neubert/Shreve 1994, Venuti, 1996 e Mahnkj aer,
1993). Na visa° de Mona Baker, por exemplo, os estudos da traducao

estao realmente atravessando um periodo de mudanca radical.
Infelizmente, tambem estao atravessando urn period° de
fragmentacao: de abordagens, escolas, metodologias. 0 principal
conflito que atualmente ameaca reduzir o discurso sobre traducao
a uma serie de exercicios de apontar defeitos.e divergencias 6 aquele
verificado entre um paradigma relativamente novo, ou seja, os
estudos da cultura, e os modelos derivados da lingtiistica, bem
estabelecidos mas, de forma alguma, perfectos. (1996: 9).

Para a autora que, de forma semelhante a Mounin, ainda defende o
"direito" praticamente exclusivo da lingfiistica contemporanea de formular
abordagens a traducao, essa "ciencia" teria feito progressos substanciais nos
tiltimos anos, deixando para tras sua "ingenuidade" sobretudo no trato de
questoes ideologicas. Segundo afirma, "tanto a lingiiistica, como os estudos
da traducao de orientagao lingfiistica, conseguiram urn progresso notavel nos
filtimos anos", particularmente ern sua forma de lidar corn "questoes ideolOgicas
em relacao a linguagem e a traducao" (Baker, 1996: 15). Esse "progresso"
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geralmente e creditado a influencia de novos desenvolvimentos associados
"andlise do discurso", ou a "linguistica critica", cujo princfpio basic() seria que
"todo use linguistico codifica padrOes ideolOgicos ou estruturas discursivas
que medeiam representagoes do mundo na linguagem" (Fowler, in Malmkjaer
1991: 89; citado em Baker, 1996: 15). Contudo, ao examinarmos mais
detalhadamente algumas dessas abordagens "progressistas" a traducao, parece
claro que, apesar de sua declarada aceitagao das implicagOes da ideologia
para a linguagem e para o texto, ainda nao podem levar essas implicagOes at
suas dltimas conseqiiencias. Ao mesmo tempo em que defende o suposto
avango da lingiiistica critica, que "se recusa a teorizar a linguagem e a sociedade
como entidades diferentes" (1996: 15) e, portanto, ao mesmo tempo em que
parece aceitar a possibilidade de uma concepgao nao-essencialista de significado
e da relagao que se pode estabelecer entre texto e sujeito, Mona Baker critica
os estudos da traducao influenciados pelo paradigma dos "estudos da cultura"
por seu interesse persistente em abordar aspectos politicos e ideologicos,
classificando-os como "amadores", sobretudo por seu "fracasso" em
desenvolver metodologia prOpria e por sua tendencia em "rejeitar valores
absolutos" (1996: 14).

Novamente, essa crftica se fundamenta num ideal racionalista de ciencia,
em que "profissionalismo" e "discipline" parecem compativeis apenas com as
tentativas (sempre inevitavelmente fadadas ao fracasso) de se atingir um nivel
metate6rico a que se pudesse submeter toda a prdtica de traducao, quaisquer
que fossem suas circunstancias e interesses. Contudo, o que torna suspeita
essa defesa tao veemente de "valores absolutos" e essa associacao imediata
entre "profissionalismo" e "ciencia" e a 6bvia (e inescapdvel) falta de isencao
dos que a propOem. Nesse contexto, "profissionalismo" e "ciencia" seriam
privilegios da lingiiistica, algada a posicao de instrumento exclusivamente capaz
de revelar aos tradutores os segredos da "materia-prima" coin que trabalham
e de livrd-los do "amadorismo", como revela a significativa analogia que Baker
prop-Oe entre lingftistica e medicina: se aceitarmos que o estudo da lingtiistica
6 "irrelevante para o trabalho do tradutor", riuilCa seremos considerados nada
alem de "curandeiros" e, "embora sej a suficientepara alguns individuos imaginar
que possam curar pessoas porque desfrutam de poderes magicos ou de uma
relagao especial com Deus, o fato e que os curandeiros ndo sao profissionais
reconhecidos e os medicos o sad' (1992: 3). Resumindo, urn determinado
tipo dominante de medicina europeia, ocidental se torna a ciencia mestra
elevada a posigao de modelo supostamente desinteressado e isento, em
comparagao ao qual todas as outran tentativas de cura sac) ilegitimas, ao mesmo
tempo em que a lingiiistica seria a imica "cura" profissional que pudesse livrar
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tradutores e especialistas de suas tentativas desprestigiadas e ineficientes de
"curandeirismo" (cf. Arrojo, 1998).

Um outro exemplo digno de nota pode ser encontrado em texto recente
de Basil Hatim e Ian Mason que tambem defendem a propriedade de uma
relagao Intima entre tradugao e ideologia, supostamente influenciados pela
lingtifstica contemporanea "a partir de cuja perspectiva todo uso da linguagem
reflete um conjunto de pressuposigOes dos usuarios que estao intimamente
ligadas as atitudes, crengas e sistemas de valores" em que se situam (1997:
144). Esses autores definem "ideologia" com base em Simpson (1993: 5)
ou seja, como "as pressuposigoes, as crengas e sistemas de valores tacitos que
sao compartilhados coletivamente pelos grupos sociais" concepgao essa
que associam ao ramo da lingiifstica que chamam de "analise crftica do discurso"
(Hatim e Mason, 1997: 146). Contudo, as concepgoes de significado e de
sujeito implfcitas em seus comentarios certamente sugerem que nao aceitam
todas as implicagoes da nocao de ideologia que aparentam defender. Ao
comentarem, por exemplo, "urn dos poucos estudos de tradugao ja realizados
do ponto de vista da an alise crftica do discurso", em que Knowles e Malmkjaer
(1989) analisam quatro tradugOes para o ingles do conto de fadas "Den
Standhaftige Tinsoldat" ("0 Soldadinho de Chumbo Inflexivel"), de Hans
Christian Andersen, Hatim e Mason observam que "diferentes tradugoes, em
muitos pontos do texto, refletem corn graus variaveis de explicitagao a ideologia
do universo textual de Andersen", sendo que urn desses pontos se refere ao
uso de repetigOes "do adjetivo nydelight 'pretty' [em ingles], com conotagOes
pejorativas de superficialidade, mantidas numa tradugao, mas traduzido por
`pretty' , `lovely', 'fine' , `charming', 'enchanting' e graceful' , nas outras"
(1997: 147). Ao mesmo tempo, entretanto, previnem o leitor de que

a decisiio de, digamos, traduzir todas as insttmcias de nydelight no
texto fonte pelo termo pretty na lingua alvo pode refletir uma
preocupactio em veicular o valor ideologico implicito no uso do
recurso coesivo da repetictio ou, mais simplesmente, uma orientacao
geral tendendo para a traductio literal, no sentido de selecionar o
equivalente' lexical mais proximo sempre que possivel. Apenas

quando uma evidencia desse tipo e parte de umatendenciadiscernivel,
refletida na forma pela qual todo urn espectro de caracteristicas
lingilisticas e tratado numa traduccio em particular é que o analista
pode considerar que detectou uma motivacao ou orientactio
subjacente por parte do tradutor. Na verdade, a tendencia discernivel
pode ser vista em termos de graus de mediactio, ou seja, pela extensao
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da intervencao dos tradutores no processo de transferencia,
colocando seus prOprios conhecimentos e crencas no processamento
do texto. (Knowles eMalinkjaer, 1997)

449

0 tratamento da ideologia que efetivamente propoem Hatim e Mason
nesse breve excerto pressupoe que alguns "usuarios da linguagem", pelo menos
em determinadas circunstancias, estejam imunes a influencia das "atitudes,
crengas e sistemas de valores" em que se situam. Um desses "usuarios" 6, sem

o "analista" de tradugoes para o qual Hatim e Mason pretendem
estabelecer parametros objetivos de analise que possam indicar quando urn
determinado recurso ou caracteristica textual deve ser classificado, ou nao,
como "uma motivagdo ou orientacao" ideolOgica por parte do tradutor. Assim,
o trabalho do tradutor apresenta "graus de mediagao" que indicam a "extensao"
de sua "intervengao" no processo de transferencia de significados, ao mesmo
tempo em que ao autor se atribui o uso de recursos, como a repetigao de urn
determinado adjetivo no exemplo em questa°, que tem "valor ideol6gico"
implicito, enquanto que a tarefa do "analista", como arbitro e juiz soberano,
parece se situar acima dessas "limitagoes". Alem disso, obviamente, da mesma
forma que ha "usuarios" imunes a ideologia, ha, tambem, opgoes de tradugao
que podem, ou nao, "refletir uma preocupagao em veicular [...] valor
ideologico". Se, como defendem Hatim e Mason, "todo uso da linguagem
reflete urn conjunto de pressuposigOes dos usuarios que estao intimamente
ligadas as atitudes, crengas e sistemas de valores", como poderiam esses
mesmos autores explicar, por exemplo, uma determinada opgao de tradugao
isenta de "valor ideologico"? A "orientagao geral [,que tende] para a tradugao
literal", apontada pelos autores no texto em questa°, nao seria tambem (e
inevitavelmente) marcada por "valores ideolOgicos"? De forma semelhante,
como se poderia justificar a posigao privilegiada que atribuem ao "analista
critics' do discurso traduzido?

xxx

Os defensores de abordagens lingiiisticas a tradugao, mesmo aqueles
declaradamente influenciados por tendencias contemporaneas que
supostamente teriam superado as limitagOes dos estudos marcadamente
cientificistas dos anos 1960 e 70, ainda nao abrem mao de concepgOes
fundamentalmente essencialistas de texto e de significado que, de uma forma
ou de outra, os levam a reivindicar uma posigao de autoridade privilegiada
perante a pratica da tradugao. Ao tentarem legitimar os "estudos da tradugao"
como disciplina autonoma coin base em ideais inatingiveis, deixam de lado
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todo urn universo de pesquisa centrado nas implicagOes e nas conseqiiencias
da visibilidade inevitavel do tradutor e da tradutora, que apenas passou a ser
objeto de estudos mais regulares nos illtimos dez ou quinze anos com a
disseminagao de reflexOes sobre a linguagem geralmente creditadas a Os-
modernidade (cf. Arrojo, 1996). Como tenho argumentado em outros textos,
nao parece ser uma mera coincidencia o fato de que 6 a partir desse turning
point em que se reconhece o impacto autoral do ato tradutOrio e se comegam
a superar as nocoes de inferioridade e inadequagao associadas a tarefa do
tradutor e difundidas pelas propostas essencialistas que toma corpo o
verdadeiro boom dos estudos da tradugao percebido n a ifitima decada,
sobretudo atraves daproliferagao da bibliografia e das revistas especializadas,
de programas de p6s-graduagao e de encontros academicos exclusivamente
dedicados a area, tanto entre n6s como no exterior (cf. Arrojo, 1997 e 1998).
Em lugar de urn incomodo "problema te6rico" que precisaria ser resolvido a
qualquer custo principalmente em nome dos interesses desta ou daquela
disciplina, o reconhecimento da visibilidade do tradutor (e da tradutora) passa
a abrir novas perspectivas e a constituir novas interfaces que nao tern como
metas a perseguigao irredutivel do mesmo e a "disciplina" da tarefa tradutOria,
mas o exame das consequencias e implicagOes da complexa produgao de
significados que qualquer tradugao necessariamentepromove entre o domestico
e o estrangeiro, entre tradutor e autor, ou entre o "mesmo" e o outro. Entre
essas interfaces, poderfamos mencionar, por exemplo, aquelas constituidas
entre tradugao e p6s-colonialismo (cf. Rafael, 1988; Niranjana 1992; Vieira,
1994; Arrojo, 1998a); tradugao e psicanalise (cf. Silveira Jr., 1983; Bass, 1985;
Benjamin, 1989; Arrojo, 1993); tradugao e genero (cf. Chamberlain, 1988;
von Flotow, 1991; Bassnett, 1992; Arrojo, 1994; Arrojo, 1995; Simon, 1996),
que tem em comum o estudo da tradugao como uma forma de transformagao
e apropriagao do chamado "original", em que a diferenga enquanto
conseqiiencia necessaria do encontro entre duas linguas e duas culturas nao
reprimida, mas incansavelmente investigada. A discussao e o detalhamento do
que se tem realizado nessas e em outras interfaces recentemente estabelecidas
deveriam constituir o objeto de novas retrospectivas.

(Recebido em marco de 1998. Aceito em junho de 1998)
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DEBATE/DEBATE

LESAO X SINTOMA: UMA QUESTAO SOBRE A CAUSALIDADE *

(Brain Injury X Sympton: a Question on Causality)

Suzana Carielo da FONSECA (DERDIC Pontificia Universidade Cat6lica
de Sao Paulo)

ABSTRACT: This paper aims at discussing the organicist proposal concerning
aphasia. According to such a proposal, there is a direct causal relation between
an impaired brain and linguistic symptoms. I depart from and take into account
the fact that language is governed by laws intrinsec/inherent to the functoning
of language. This is to say that language cannot be governed by laws of any
other theoretical domain. As a speech therapist and linguist, who is constantly

face to face with the problematic status of the aphasic symptons, I claim that
the classical causal relation mentioned above ought to be revisited. In this
direction, I follow Freud (1891) who put forward Jackson's hypothesis that
the relation between lesion-linguistic symptom was not straight (Freud, 1874).

RESUMO: Este trabalho propoe rever e problematizar a relacao de causalidade
direta lestio-sintoma, pedra de toque do discurso organicista sobre as afasias.
Tal problematizacao parte do reconhecimento de que a linguagem tem ordem
pr6pria, ou seja, leis de funcionamento que nao se submetem as de outro
dominio no caso especifico, as do funcionamento cerebral. Como
fonoaudi6loga e lingiiista, questionada pelo sintoma afdsico, pareceu-me
incontorndvel promover urn deslocamento da nova° cldssica e vigente dessa
relacao causal. Nesse sentido, aproximo-me de Freud (1891), primeiro
"afasiologista" que fez render a suspeita de Jackson (1874) de que a relacao
lesao-sintoma nao era de causalidade direta.

KEY WORDS: Aphasia; Impaired Brain and Linguistic Symptons; Language and
Aphasia; Language Functioning and Brain Functioning.

PALAVRAS-CHAVE: Afasia; Causalidade Les ao/Sintoma; Linguagem e Afasia;
Funcionamento da Linguagem e Funcionamento Cerebral.

Entende-se que a afasia 6 um problema na linguagem causado por lesdo

* Trabalho apresentado no II Simposio Sobre Comunicacao, promovido pela DERDIC/
PUC SP em agosto de 1995. Tema: Afasias.
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cerebral. Essa afirmacao faz aparecer a proposicao-eixo das abordagens
neurolOgicas da afasia, qual seja, a de que o sintoma na linguagem 6 lugar da
expressao de problema em outro domfnio, o cerebral. Pode-se atribuir a Broca
(1861) e a Wernicke (1874) a origem da acima referida proposicao. E certo
que antes deles ja se acreditava na relagao direta entre lesbes cerebrais e
sintomas diversos, alem dos lingUisticos. Fato 6 que se atribui a esses dois
autores a configuragao de urn "discurso fundador" na afasiologial. Pode-se
dizer, pelo menos, ser inegavel que autores que sucederam Broca e Wernicke
os tomam como referencias necessarias e obrigat6rias e que em seus trabalhos
nao se questionam a acima referida proposicao-eixo. A circunscricao do
linguistic° a urn centro motor (Area de Broca) conectado, via fibras de
associagao, a urn centro sensorial (Area de Wernicke) foi a base sobre a qual
se articulou a possibilidade do estabelecimento de uma correlactio direta e,
portanto, causal entre lesao e sintoma, ja que zonas de lesao sao identificadas
a zonas de linguagem.

0 discurso organicista das chamadas propostas "localizacionistas"
veiculava a ideia de que a uma perturbacao da linguagem corresponderia uma
area lesada e vice-versa. Convem dizer que a relagao causal e direta entre
dominios heterogeneos - no caso, cerebro e linguagem - nao foi sequer tratada
como questa° problematica nas abordagens medicas da afasia. Questao que,
na filosofia, deve-se dizer, 6 inserida no rol dos grandes problemas.

Tal questao-problema que primeiramente formulada por' Arist6teles e
tematizada, trabalhada, definida e redefinida ao longo dos seculos por Descartes,
Spinoza, Kant, Leibnitz, entre outros2. No seculo XX, a causalidade 6 feita
problema tambem no corpo da Lingiifstica. Pode-se dizer que o pr6prio
nascimento deste campo como ciencia decorre, exatamente, do enfrentamento
desta questa°. Basta lembrar, para isso, que postular a autonomia do linguistic°
significa recusar que a linguagem possa ser explicada por fatores que lhe sac,
externos. Nao foram outros os empreendimentos saussureano e chomskyano3.
Diante disso, ficamos frente a impossibilidade de pensar a causalidade na relacao
entre domfnios heterogeneos: entre cognitivo e lingUistico, entre social e

1 Uso essa expressdo no sentido que lhe foi atribuida por Foucault (1969).
2 Remeto o leitor a uma discuss-do detalhada sobre o assunto "causalidade" ao dicionario
Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophies de Andre Lalande (1977).
3 Saussure afirma, por exemplo, que "nossa definiclo de lingua sup& que eliminemos dela tudo
o que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema ..." (1916/1969: 29), ou seja, "a lingua urn
sistema que conhece somente sua ordem propria" (op. cit., pg. 31). Chomsky, desde Syntatic
Structures (1957) se restringird a linguagem enquanto "faculdade autonoma do espirito".
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linguistic° e, mesmo, entre cerebral e lingUistico4.
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A desproblematizagao, aqui naturalizagao, da causalidade cerebro-
linguagem na medicina parece correr por conta do compromisso corn o
organic°. Compromisso, diga-se, legitimo. A questao 6 que o discurso
organicista na afasiologia teve como conseqUencia o submetimento do
linguistic° ao funcionamento cerebral. Entende-se, entao, porque a questao
da causalidade resultou naturalizada: foi de sproblematizada porque
desproblematizado foi o lingiiistico. Talvez seja bem o momento de se indagar
sobre o porque nao de uma clinica medica da afasia e o porque sim de uma
clinica fonoaudiolOgica. Acompanho Vieira (1992) que, em sua dissertagao
de mestrado, chamou a atengao para o fato de que "a terapeutica medica
inclui, prioritariamente, medicagao e intervengao cinirgica" (op. cit., pg. 246)
e que nenhuma dessas terapeuticas leva ao restabelecimento da linguagem.

0 "restabelecimento da linguagem" 6 questao que se impOe na e para a
clinica fonoaudiolOgica. E nesse espago que o sintoma a linguagem - convoca
um gesto terapeutico que se supOe deva incidir sobre ele. Gesto, este, que
parece exigir que se promova um deslocamento da nocao de causalidade direta
lesao-sintoma. Isso porque, diferentemente da clinica medica, a fonoaudiolOgica
nao pode se esquivar ao enfrentamento da linguagem enquanto questao-
problema, questao que se coloca para urn fonoaudiOlogo relativamente as
afasias.

Para perseguir o tema da relagao causal lesao-sitnoma, passo brevemente,
mas nao superficialmente, pelos trabalhos de Broca (1861), Wernicke (1874),
Goldstein (1950), Luria (1981 e 1987) e Freud (1891/1987)5. Em foco estarao
os modos de abordagem, por esses autores, desta questao.

No final do seculo XIX e comego do seculo XX, trabalhos oriundos da
medicina ganharam notoriedade no que se refere a afasia. Isso teve uma razao
de ser. Segundo Foucault (1980), entre os seculos XVII e XIX; observou-se
uma grande mudanga no saber medico, mudanga caracterizada pela passagem
do "adivinhar o interior" para o "descobrir a doenga na profundidade secreta
do corpo" (Foucault, 1980: 156). Chamo a atencao para a mudanga ente o
"adivinhar" e o "descobrir". A "soberania de olhar" que o "descobrir" descortina
s6 se tornou possivel a partir da ultrapassagem de obstaculos que opunham

4 Na psicanalise, Freud (1900) falara em "mtiltipla deterrninacao". Contido af estti o obstaculo a uma
relacao causa-efeito, ou seja, contida esti a impossibilidade de identificacdo de uma causa.
5Para uma discussao mais detalhada das propostas acima, remeto o leitor ao trabalho de Vieira, C. H.
(1992) e ao meu proprio, Fonseca, S. C. (1995).
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resistencia a abertura de cadaveres. Os progressos da observagao medica
pautaram-se, a partir dal, num compromisso cada vez maior com um
"empirismo mais cientifico", compromisso propriamente observacional que
era fundamentado, principalmente, na tecnica da anatomia patolOgica.

Ponho em relevo o fato de que tal mudanga esta relacionada a oposigao
observavel/nao observavel que, na Medicina, implicou, em momentos anteriores
ao inaugurado pelos estudos anatomo-patolOgicos, a delimitagao de dois
espagos: (1) urn espago externo observavel/visfvel e (2) um espago interno
- nao observavellinvisivel, conforme assinalou Fonseca (1994). Este ultimo,
espago do "adivinhar", do inferir. A inacessibilidade ao espago corpOreo interno
levava os medicos de entao, como disse acima, a inferir, corn base nos sintomas
que aquilo que eles nao podiam "ver" (interno) era a causa do que podiam
"ver" (externo).

A visibilidade do interno do corpo, conquistada corn a anatomo-patologia,
conferiu as inferencias, ate entao estritamente clinicas, urn carater de
"positividade", quer dizer: ha les-Oes cerebrais quando ha perturbagao na
linguagem. Nao se pode negar que os avangos da medicina foram pautados, e
muito, na investigagao de cadaveres. Mas e verdade tambem, e falo agora
com Olgivie (1988), que "a acuidade [...] do olhar medico prepar[ou] as
condigOes para a surdez da medicina a palavra do louco" (Olgivie, 1988: 14).
Nao s6 a palavra do louco, eu diria, mas, de um maneira mais radical, preparou
a surdez da medicina a palavra, ja que e isso que ocorre na abordagem das
afasias. Ou seja, se houve ganho no "olhar", houve perda na "escuta".

Datam da epoca das primeiras experimentagOes, as investigagOes
realizadas por Paul Broca. Ele localiza a lesao cerebral responsavel pelos
sintomas na linguagem na terceira circunvolugao frontal esquerda. Os quadros
sintomaticos decorrentes de lesao nessa area foram descritos como de: alogia,
amnesia verbal, afemia e alalia. No caso da alogia tern-se ausencia de ideias a
exprimir e no da amnesia verbal, tem-se problemas de mem6ria. A perturbagao
na linguagem e remetida ao dominio cognitivo, como se ve. Nao se deve,
contudo, esquecer que tais "deficiencias" cognitivas decorrem da lesao cerebral.

Ja na afemia e na alalia, o sintoma lingiiistico 6 de natureza propriamente
orgbica (nao mais cognitiva), ou seja, a desordem da linguagem corre por
conta de uma impossibilidade articulatOria, seja por comprometimento na
programagao da motricidade (afemia), seja por falta de integridade dos Orgaos
fonoarticulatOrios (alalia). Cabe dizer que nada de especffico ou preciso e dito
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sobre o "sintoma". As descrigOes de Broca fazem uso de um "vocabulario
popular"6 e estao bem em acordo corn as intuicOes de senso comum. Ou sej a,
ele nada diz para alem do reconhecimento de que a linguagem 6 articulada e
que essa articulagdo faz sentido. Note-se que uma descrigao intuitiva dessa
ordem ja 6 mind° da desproblematizagdo do lingiifstico. E ela que fornece as
bases de sustentagao para o discurso da causalidade.

0 acrescimo que Wernicke introduz, relativamente a idea de que a linguagem na

afasia 6 desarticulada, diz respeito ao fato de que ela pode ser igualmente "nao
compreendida ". A afasia sensorial, como foi designadaecomo ficouconhecida, decorre
de lesdo na primeira circunvolugao temporal esquerda. Estabelece-se, assim, com
Wernicke, os p6los producao /compreen sao. Dessemodo, alem da fungdo expressiva/
representativa, a linguagem adquire outra fungdo, a comunicativa.

Wernicke postulava, ainda, a existencia de um tipo de afasia decorrente de lesao
nas fibras associativas - a afasia de conducao cujo sintoma principal seria a parafasia
(ou o uso inadequado/inapropriado de palavras e/ou fonemas). Como, por exemplo,
no caso de urn afisico que atendi: ao inves de ele dizer "pelourinho" disse "chafariz".
Quero chamar a atengdo para o fato de que Wernicke viu algo mais, algo para alem do
problema articulat6rio ou de compreensao. Quero dizer que ele viu algo "prOprio" do
lingiifstico, viu um possfvel de linguagem. No entanto, o seu compromisso era com
umateorizacao de outra ordeme isto o afastou do quepode ver. Ele acabou submetendo
as parafasias ao funcionamento cerebral.Ndo sepodecobrar deWernickeuma teorizaca'o
sobre a linguagem. Entretanto, deve-se assinalar a reducao do lingiifstico ao cerebral.
E nesse passe que ele 6 desproblematizado e a causalidade tambem.

Como se ve, Wernicke parte do funcionamento cerebral (e of permanece) para
explicar os sintomas afasicos. Quer dizer, a partir dos sintomas, o autor infra' a existencia

de uma correlagdo positiva entre eles e zonas cerebrais lesion adas. Mais do que isso,
infereque, sea correlagdo epositiva, essas zonas sat) zonas de linguagem. Note-se que
tanto em Broca quanto em Wernicke, a linguagem tern functio expressiva/comunicativa.

Ponho emrelevo, nesse momento, duas expressOes:furVo e funcionamento. A
primeira 6 destinada ao lingiifstico e a segunda ao cerebral. Essa distingdo torna o
cerebral proposigao problematica j a que 6 ele que tem explicar o porque das alteragoes
nas funcOes.E nessa oposigao fungdo/funcionamento que a causalidade encobre
urn misterio e desconsidera o problema filos6fico da imp ossibilidade de relagdo
causal entre domfnios heterogeneos. A assungdo da acima referida causalidade
torna marginal e ate mesmo irrelevante a busca de entendimento do funcionamento

6Segundo expressao de Chomsky (1959).
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da linguagem. Isso porque, se a relagao 6 direta, supoe-se urn isomorfismo entre
o cerebral/mental e o linguistic°. Neste caso, basta estudar o funcionamento
cerebral.

A assumida incontestabilidade do discurso organicista fez-se sentir, inclusive,
nas propostas da area que tinham por objetivo refutar a nogao de localizagao
cerebral. Refiro-me as propostas "holfsticas" que tem em Goldstein (1950) e
Luria (1981 e 1987) seus representantes mais notaveis. Nelas, podem,permanece
intocada a premissa basica da correlagao positiva e, portanto, causal entre o
funcionamento cerebral e a linguagem.

No entanto, deve-se assinalar, que 6 no trabalho de Goldstein que se
presentifica de maneira mais forte uma "insistencia" do linguistic°. A atencao ao
"sintoma" levou-o a reconhecer uma complexidade tal (nao esclarecidapelo autor)
que inviabilizava a visa° localizacionista.t a partir da observagao de que diferentes
lesoes podem levar a um mesmo sintoma e a de que napresenga de uma s6 lesao
diferentes sintomas se apresentam, que o autor oferece a suaproposta "holistica".
A novidade esta em que Goldstein recusa uma causalidadeum a urn.

Importante 6 que Goldstein duvida da legitimidade do estabelecimento de
relagao direta entre sintomas afasicos e transtornos cerebrais. Ele detecta al um
problema e o enuncia da seguinte maneira: "como, e ate que ponto, 6 justificado
presumir a existencia de talrelagao?" (1950:3). 0 que 6 enunciado como problema
resulta obscurecido pela busca da origem do sintoma. E 6 nessa busca que
Goldstein nao pode escapar a questao da causalidade, apesar de ter enunciado
um problema al.

Trata-se, 6 certo, de uma causalidade expandida (Fonseca, 1995): o
funcionamento do cerebro, agora concebido enquanto sistema funcional, indicaria
que a desintegragao de uma das fungOes que o compOem comprometeria o sistema
como urn todo. Portanto, nao seria possivel reconhecer, =ayes do sintoma (que
6 entendido enquanto efeito imediato de um funcionamento sistemico) a area
lesionada circunscrita no cerebro. Elenao escapa A questao da causalidadeporque,
em Ultima instancia, 6 no cerebro que ele vai buscar a origem do sintoma.

Nao se pode negar, contudo, que a linguagem foi fonte de perturbagoes
para Goldstein. Tanto que ele nao se conformou apenas em atribuir fungOes a
linguagem. Ele sentiu necessidade de assinalar que a linguagem tinha dual
naturezas: uma interna/abstrata e outra externa/concreta. 0 modo encontrado
por Goldstein para privilegiar o ling-uistico foi o de criar para ele uma instancia
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interna. A linguagem estaria, entao, ao mesmo tempo, dentro e fora. Nao se
deve esquecer, porem, que a linguagem interna/abstrata e externa/concreta
ficam ambas submetidas ao mecanismo funcional do cerebro.

Tendo em vista o compromisso desse autor corn a medicina, ou seja,
com os mecanismos cerebrais, tornou-se diffcil para ele tambem enfrentar as
dificuldades da confrontagao entre dominios heterogeneos. Para Goldstein,
alias, nem se coloca o problema dessa heterogeneidade. Deve-se dizer, no
entanto, que ele foi tocado pela referida complexidade do "sintoma". Mas
Goldstein oscila. Atribui ao cerebral a origem da sintomatologia e, ao mesmo
tempo, poe em dtivida essa causalidade. De todo modo, nessa oscilagao reside,
a meu ver, a grande riqueza do seu trabalho. Riqueza que a pr6pria oscilagao
entre causalidade e nao causalidade pOe em cena. Isso, num dizer organicista,
6 notavel.

A proposta de Luria (1981 e 1987) vai tambem na diregao de garantir a
base neuronal dos processos mentais. E ele quern diz que a tarefa fundamental
de urn afasiologista nao 6 "localizar processos psicologicos em areas
limitadas do cortex" (1987:118). Para ele, a tarefa fundamental 6 "determinar
que zonas do cerebro operando em concerto sao responsaveis pela [...] atividade
mental complexa" (Luria, 1981 e 1987).

Note-se que Luria pretende ser "nao localizacionista" e, acrescento,
tambem, "nao holista", o que se expressa na sua preocupagao de determinar
"zonas do cerebro operando em concerto". Isso quer dizer que Luria nao
pretende tratar o cerebro como um todo indiferenciado. E aqui que ele se
afasta de Goldstein. Nao cabe no espago desse trabalho discutir a distingao
entre Luria e Goldstein. 0 que nos importa aqui 6 a questa° da causalidade.
Ao se dizer nem localizacionista nem holista, talvez se pudesse perguntar se
Luria escapa tanto da causalidade direta quanto da causalidade expandida. Eu
you procurar mostrar que nao 6 esse o caso.

Luria, como diz, estara corn a atengao voltada para a "analise cuidadosa
de zonas do cerebro operando em concerto". Ele comega afirmando que as
estruturas cerebrais sao identificaveis. Nesse caso 6 possfvel localiza-las: é
possivel localizar "foco" de lesao. Lesao responsavel, ou seja, causa do
problema na linguagem. Nesse sentido, entao, Luria 6 "localizacionista".

A "operagao em concerto" dessas estruturas falaria em favor da nogao
de "sistema funcional complexo". Embora o cerebro nao seja uma massa
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indiscriminada, vinculos funcionais entre as estruturas garantem a referida
"operacao em concerto". E, acrescenta o autor, vinculos funcionais nao sao
localizdveis. Nessa medida, sua proposta 6 "holista".

Retornando a questao da causalidade, como fica em Luria a relagao lesao
x sintoma? Segundo ele, a correlagao lesao/sintoma nao 6 direta porque entre
esses dois p6los interpOe-se o piano mental. Partindo do principio de que a
fala 6 "meio especial de comunicagao" (1981:269) e que a comunicagao implica
"transmissrao de informagOes" (idem, ibidem), Luria dird que se trata de
"atividade consciente", ja que envolve urn sujeito em controle da informagdo,
envolve atividade volitiva. Dessa dupla furled° da fala, comunicativa e cognitiva,
6 que ele fard a distilled° (apoiando-se em Vygotsky) entre fala expressiva -

que corresponde ao processo de externalizacao, ou seja, transformacao de
processos internos em externos corn vistas a comunicagdo - efala impressiva
- processo de auto-regulagdo, interno, subjetivo.

A nocao de sintoma receberd uma dupla configuragao, dependendo de se o
"defeito" 6 expressao de uma alteragdo da fala expressiva ou se o 6 da fala
impressiva. Nao 6 por acaso que as afasias sera° por ele classificadas7 sob a egide
dessa dicotomia. Dicotomia que Luria tomard como reflexo de lesOes cerebrais
locais quepromoverao a desarticulagao na organizagdo funcional do cerebro.

Embora, neste autor, leiam-se declaragoes explicitas contra a causalidade
direta lesao > sintoma, o empenho que faz em remeter tanto o mental
quanto o lingiiistico a uma base neuronal, apenas "maquia" a referida relagao
de causalidade. Quando ele fala do linguistic°, fala do "significado da palavra",
que 6, para ele, dominio do psicologico que, por extensao, 6 dominio do mental
que, por extensao, remete ao cerebral. Essas remissOes criam uma rede de
hipdteses inferenciais. Passagens que nao sao absolutamente problematizadas
por ele. E como se o autor nao duvidasse da naturalidade dessas extensbes,
das relagoes entre os tres dominios heterogeneos.

A partir da discussao acima alinhavada, pode-se dizer que a vinculagdo
causal cerebro/mente/linguagem, presente nas abordagens neurolOgicas da
afasia, fazem corn que a linguagem seja necessariamente entendida como
instancia de representactio de conteUdos, ou seja, de afeccoes provenientes
de dominios que the stio exteriores e anteriores. Sendo assim, como falar ou
tecer consideragOes que levem em conta a materialidade pr6pria da linguagem
e o seu funcionamento?

7Sensorial, acnstico-amn6sica, motora aferente, motora eferente, semantica e dinamica.
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Foi Freud que, ainda neurologista, diluiu a relagdo causal lesao/sintoma.
Em artigo de 1891, o autor chama a atengao para a ocorrencia de sintomas
lingilisticos na ausencia de lesao cerebral. Lembro aqui a importante
observagao que ele fez sobre as parafasias: elas ocorrem twit() na fala dos
afasicos quanto na de "pessoas normais".

Freud promove um deslocamento da questa° que envolve as relagoes
entre cerebro e linguagem porque faz ver que perturbacao de linguagem, na
ausencia de lesao cerebral, e um problema relevante que nao encontra "lugar"
no conjunto das proposicoes que orientam o discurso organicista. Ou seja,
ha sintoma sem lesao; e mais, sintoma que se estende para todo o conjunto de
seres falantes, afasicos ou nao.

Para ele, ha "perda da eficacia do aparelho da linguagem". "Aparelho"
que se pode ler funcionamento. Freud aponta para um funcionamento que
produz efeitos e que nao pode ser reduzido a ordem do organic°. Nas palavras
do autor, "a relagao entre a cadeia de processos fisiolOgicos e processos
mentais nao 6 de causa e efeito" (1891/1987: 70). Ve-se que Freud descarta
a causalidade direta entre o cerebral e o psiquico e afasta a possibilidade de
se estabelecer urn isomorfismo entre o cerebral e o mental.

Cabe lembrar, ainda, a sua assergao de que "o processo psiquico 6 [...]
paralelo ao fisiologico, um `concomitante dependentem (Freud, 1891 e 1987).
Parafraseando Freud, pode-se dizer que ha entre processo cerebral e processo
psiquico "relactio de implicacao, nao de causalidade" (Fonseca, 1995).
Implicagao no sentido de afetagao entre funcionamentos. Nas afasias, eu digo,
entre funcionamento cerebral e funcionamento linguistic°. Nao se trata de
negar que uma lesao no cerebro produza efeitos no funcionamento
o que nao se pode g reduzir a complexidade do lingiiistico ao funcionamento
cerebral.

it nesse sentido que se deve entender a afirmagdo de Freud: "verno-nos
obrigados a desenvolver outra concepgdo da organizagao do aparelho da
linguagem" (Freud, 1891/1987: 115). "Outro" 6, tambem, o modo como, a
meu ver, um fonoaudiologo deve abordar a questao da afasia. 0 espago que
dediquei as abordagens medicas sobre o assunto teve como objetivo trazer
luz a solidificagao de urn espago de questOes que diz respeito exclusivamente
a medicina na solugdo de compromisso corn seu objeto.

Freud 6, nesse sentido, instigante. Nao porque desqualifique a medicina
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mas porque localiza uma questao te6rica: a da desproblematizacao da relagao
cerebro/mente/linguagem que se expressa pelo vies do isomorfismo presente
nos estudos medicos sobre a afasia. Ao problematizar essa relagao, ele
propriamente abre um novo campo de questoes e abre a possibilidade de
reinterpretagao das manifestacOes afasicas. Reinterpretagao quereivindicopara
a fonoaudiologia.

A dissoluctio do vinculo causal lesao/sintoma parece ser o caminho
mais consistente para que se possa abordar a afasia como uma questclo de
linguagem. A conseqiiencia primeira que disso decorre dizrespeito, exatamente,
a possibilidade de se pensar a linguagem enquanto "realidade autonoma", pens&
la em seu funcionamento. Acompanho Paul Henry, quando diz:

"... é claro que a linguagem supOe uma certa organizactio cerebral,
mas ela [a organizactio cerebral] ntio esgota a materia"

(1992: 182) (enfase

Procurei, neste trabalho, discutir a relacao causal cerebro/linguagem
(proposicao-eixo do discurso organicista), visando a urn deslocamento da
questao. Foi no ambito dessa discussao quepropus ser de imp/kap° a relagao
entre o cerebral e o lingiiistico. Parece plausivel sustentar que tanto o
funcionamento cerebral como o funcionamento da linguagemsejamrealidades
governadas por "leis prOprias" ou, em outras palavras,que uma realidade nao
se submete a lei de outro dominio. Esse estado de coisas lido impede dizer que
urn funcionamento nao possa ser afetado por outro. A relagao causal cerebro/
linguagem nao esti implicada no sentido de "afetar" mas, sim, no de "submeter",
como vimos nas abordagens neurolOgicas. Por meio desse "desvio", dessa
alteragao de sentido, pode-se defender a ideia de que ha autonomia mas que
nao ha independencia para dominios como o cerebral e o

Nesse deslocamento, ganha visibilidade o que Paul Henry (1992),
designa "ordem da linguagem". Falar em "ordem da linguagem" implica um
impedimento: o de nao reduzir a linguagema outras ordens que nao a prOpria.
Implica nao remete-la seja ao cerebral, seja ao mentalimplica, enfim, a assuncao
de um "compromisso etico" corn o "real da lingua". No que concerne a afasia,
a nao assuncao do compromisso coin o "real" da lingua adviria da resistencia
ao reconhecimento desse real e de sua conseqiiente reducao a urn
comportamento sintomatico, entendido como determinado pela ordem do
organico/cerebral.

8Sobre esse assunto ver Fonseca, S. C. (1995) Afasia. a Fala em Sofrimento.
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Indago, nesse ponto, acerca da questao que a afasia coloca para urn
fonoaudiologo. No meu entender, 6 a linguagem que convoca o fonoaudi6logo.
0 seu compromisso 6, nesse caso, antes de tudo, corn a fala do paciente e,
conseqiientemente, acima de tudo, corn a "ordem da linguagem". De fato, se
como disse Lier-De Vitto (1994), o compromisso etico do pesquisador de
aquisigao da linguagem 6 corn a fala da crianga, o do fonoaudialogo 6 com a
fala do paciente.

Eu sinalizei para duas modalidades de compromisso intimamente
relacionadas entre si: (1) corn a fala do paciente e (2) com a ordem da linguagem.
Quero dizer que o primeiro nao pode ser assumido sem o segundo. Esse duplo
compromisso, que se articula em torn da linguagem, permite pensar a clinica
fonoaudiolOgica porque a linguagem faz, nesse espago, a diferenga fundante
diferenga que propriamente oficializaria esse espago terapeutico como singular.
Ao resistir ao "real da lingua", um discurso sobre a afasia e as agOes clinicas
ao abrir espago para discursos e fazeres outros com ton alidades "psicologicas",
"sociais", "psicanaliticas". Express6es mesmas de quebra de compromisso
primeiro que 6 com a fala do paciente9.

(Recebido em novembro de 1997. Aprovado em marco 98)
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ABSTRACT: The present paper presents a brief account ofthe nature and formation
of categories. It also reports on some of the findings obtained by investigating
the way native speakers of Brazilian Portuguese and American English organize
their semantic categories. Eleven semantic categories taken from the Battig and
Montague (1969) category response norms were used in the study. The way the
Brazilians and the Americans behave, in ranking the various category members
is statistically analyzed by assessing levels of agreement within and between
groups. The results of the analysis indicate that, although, there exists some
correspondence in the way the two groups behave in ranking and in describing
functions and attributes associated with category members, culturally specific
constraints also exist and these will influence ranking decisions. Additionally,
subjects' performance suggests that categorization behaviors appear to be
motivated by two broad approaches to category structure: a prototypical approach
based on feature overlap and a schema-directed approach based on instantiations
prompted by the individual's world knowledge.

RESUMO: 0 presente artigo relata alguns dos resultados que obtivemos ao
investigar como brasileiros e americanos organizam suas categorias semonticas.
Para a andlise foram utilizadas onze categorias semonticas tiradas das norms
de freqiiencia de respostas de Batting e Montague (1969). 0 comportamento
dos brasileiros e americanos ao seqiienciaremos itens a partir dos mais topicos
aos menos tipicos nas varias categorias a estatisticamente analisado por se
calcular niveis de concordCmcia intra-grupo e inter-grupo. Os resultados dos
dois grupos e nas suas descricOes sobre funcoes e atributos associados com os
membros das categorias, delimitacii es culturais tambem existem e estas
influenciam decis'Oes de categorizacdo. Os resultados tambem indicam que
comportment° s de categorizacdo parecem ser motivados tanto por uma visa°
prototipica da categoria baseada no compartilhamento de funcoes, quanto por
uma visa° esquematica da mesma baseada em instanciacoes motivadas pelo
conhecimento de mundo do individuo.
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0. Introduction

This paper summarizes some of the findings from the research which I
have carried out on how Brazilian and American subjects assign category
membership in their native languages. It reports on some of the findings obtained
from presenting Brazilian subjects and American subjects with items which
belong to various semantic categories such as Animal, Furniture etc., and
asking them to rank the items according to their concept of the categories.
This ranking is in harmony with the evidence gathered by cognitive
psychologists notedly Rosch and her colleagues (1973b, 1975, 1975b, 1975c,
1976) that categories center around a prototype and that categorization
decisions are governed by degrees of distance between the prototype and
remaining category members. In line with such evidence, some of the similarities
and differences in the way the two groups of subjects ranked items into the
categories were analyzed. The statistical analysis performed on the data also
allowed for some conclusions to be drawn regarding the categorization
behaviors which the subjects appear to have displayed.in ranking the various
category members.

Basically, there are two apparently opposing psychological accounts of
how individuals assign membership into a category, a prototype-based account
and an exemplar-based account. The prototype-based account posits that
gradation in a category departs from the prototype, which is conceived as
either the best exemplar or exemplars in a category or as a mental abstraction
containing summary information (i.e. the central tendency) about criteria viewed
as essential for membership into the category. Prototype models of
categorization have thus generally assumed that membership decisions will be
governed by degrees of perceptual or functional feature overlap between
category items and the category's best exemplar(s) (Franks and Bransford,
1971; Reed, 1972, Rosch and Mervis, 1975). On the other hand, exemplar-
based models have asserted that rather than focusing on feature overlap,
individual information about actual category members are encoded and may
be retrieved when a subject is faced with a categorization task (Brooks, 1978;
Hintzman and Ludlam, 1980; Medin and Schaeffer, 1978). Categorization
decisions viewed this way may also make use of contextual information which
may be present at the time a category item is experienced (or encoded). These
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results suggest that rather than being exclusive, the prototype-based approach
to categorization and the exemplar-based approach may be simultaneously
employed by subjects when these are faced with a categorization task. This
conciliating -view implies that in most, if not all, categorization tasks, the
individual will be making use of both categorization procedures.

This study, having been carried out with the help of Brazilian-Portuguese
native speakers and American-English native speakers, also made possible the
investigation of categorization behaviors adopted by individuals who belong
to different cultural groups. This has contributed to shedding light on the fact
that, despite certain variations in item salience, there are categorization
behaviors and linguistic ways of expressing fuzziness which may well be
universally shared by the human mind.

Before reporting on the study and its findings, I have included, in the
next two sections, a brief review of the theoretical background which points
to the insufficiency of the classical theory of categorization and highlights the
non-traditional view as a more plausible account.

1. The Nature of Categories

Why do people usually consider table a more representative member of
the category Furniture than shelf or lamp; dog a more representative member
of Animal than turtle or snake? If the classical theory which has traditionally
regarded categories as rigid logically bound domains were right, this should
not be so. After all, according to this view, membership of any items into a
category will be solely determined in terms of necessary and sufficient criteria.
From such a viewpoint, category membership is an all or none phenomenon.
Adoption of such a position leaves no room for fuzziness or membership
gradation within categories. As evidence from empirical research has time and
again demonstrated, though, (Berlin and Kay, 1969; Ekman, 1971; Kay, 1979;
Rosch (1973), the classical theory of categorization is not capable of providing
a solely satisfactory account for the way concepts are acquired and organized
in the mind. Everytime an individual is able to decide on how well a category
item represents the concept entailed by the category, s/he provides evidence
that category structure is not rigid. Rather than static, category structure allows
for gradation of representativeness so that some category members will be
more central to the concept entailed by the category label than others. Evidence
of fuzziness and prototype effects have been found both in language and
cognition. Lakoff (1972), for example, points to the existence of linguistic
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hedges, such as, "a sort of', "strictly speaking", "more of a" as evidence of
fuzziness in natural languages. The dominance of central category members
(i.e. prototypes) is furthermore ascertained by improved performance on
categorization tasks, ease of encoding items into memory for free recall, and
category acquisition as research carried out by a considerable number of
psychologists has indicated (see Bjorlund and Thompson 1983; Duncan and
Kellas 1978; Hayes and Tap lin 1993; Keller and Kellas 1978).

2. Category Formation: The non-traditional view

In contrast to the classical view, Rosch (1978) provides a more plausible
explanation of how categories are formed. According to her, two general basic
principles are responsible for the formation of categories, cognitive economy
and perceived world structure.

The first principle (cognitive economy) allows us to "treat new stimuli as
equivalent to other stimuli already categorized therefore reducing the infinite
differences among stimuli to behaviorally and cognitively usable proportions"
(Rosch, Mervis, Gray, Johnson and Boyes-Braem, 1976).

The ability of the human brain to classify new stimuli as equivalent to
stimuli previously found and categorized is advantageous in at least two ways.
First, it allows the individual to impose order into her/his environment. Without
the ability to categorize, the individual would not interact meaningfully with
the infinitely diverse number of objects and situations s/he is exposed to and,
in fact, life would be chaotic. Secondly, it is cognitively advantageous and
economical since it allows one to organize the infinite number of objects and
events encountered through life into manageable easily accessible categories.

The second principle, Rosch (op. cit.) highlights as essential for category
formation, i.e. perceived world structure, asserts that unlike the sets of stimuli
traditionally used in laboratory-concept attainment tasks, the perceivedworld
is not an unstructured total set of equiprobable co-occuring attributes. Rather,
things found in the world display, highly correlational structure. Therefore, a
knower who understands the complex attributes of feathers, fur and wings,
knows by experience with the perceived world that wings co-occur more
frequently with feathers than with fur. Perceived world structure, thus, allows
for a high level of certainty as to which attributes or parts of totals will occur
together.

4 1 5
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Although it is plausible to accept that the two principles briefly outlined in
the preceding paragraphs form the basis of the category systems found in the
world, one point to note, however, is that the formation of categories itself is
culture specific. This implies saying that, while cognitive economy and perceived
world structure may be universal principles employed in the classification and
grouping of stimuli, the actual categories found in a culture and coded by the
language at a particular point in time will reflect the historical, social and
environmental constraints which are relevant to the cultural context in which the
categories are formed. Along these lines, Lakoff (1990: 92-102) provides an
enlightening analysis of the Dyirbal language in which he highlights the link
between the formation of categories in Dyirbal culture and the language classifier
system pointing to the importance of the cultural context in which the categories
of the language were formed and to the domains of experience of the people
involved as crucial to the way Dyirbal categories came to be organized.

3. The Study

Nine categories) , taken from among the 56 categories used by Battig and
Montague (1969) to obtain category response norms, were ranked as to degrees
of concept representativeness by 30 Brazilian-Portuguese native speakers. These
categories represented a sub-set of the same categories which have been ranked
by 76 American subjects in a previous study on fuzzy semantic categories by
Markovitz (1977). For the purposes of the cross-cultural analysis which was
attempted, the ranks given by the two groups of subjects have been statistically
compared in order to ascertain levels of similarities and differences in the behaviors
of the two groups in ranking the various category items. Since the categories
used are part of a word list specific to American English, it was felt that, before
being ranked by the Brazilian subjects, they needed to be modified foi- the purposes
of the analysis.

The modification of the categories was done by presenting the categories
(translated into Portuguese) to another group of thirty Brazilian-Portuguese
native speakers who took part in a pilot study. These assessed the extent to
which the category items reflected Brazilian-Portuguese categories, by
eliminating items which were considered not to be part of the categories and/
or by adding, if necessary, other items considered more typical of their own
native language categories. In order that interesting borderline cases of category

1 The nine categories were translated to Portuguese before being presented to the Brazilian

subjects.
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membership might not disappear from the original categories, only items eliminated
in a frequency of 100% were to be left out from the original categories. Since
none of the items were eliminated by all the subjects, all the items which appear in
the original categories remained. Table 1 shows the final version of the categories.
The items appearing in italics are the extra ones which were added by the Brazilian
subjects. In order for an item to be added, it had to have been included by at least
20% of the subjects.

Animal: dog, cow, deer, squirrel, turtle, snake, elephant

Drink: milk, coffee, juice, cider, soup, beer, tea

Fuel: oil, coal, wood, paper, steam alcohol, gas

Furniture: chair, lamp, dresser, stool, picture, bed, table

Insect: fly, ant, grasshopper, flea, centipede, cockroach, spider

Seasoning: salt, pepper, garlic, ketchup, nuts, parsley, herbs

Toy: doll, block, soldier, balloon, swing, paint set, teddy bear,ball

Tree: oak, pine, birch, ash, weeping willow, palm, bamboo, mango

Weapon: gun, bomb, bow and arrow, stick, rock, grenade, knife

Table 1: List of the Modified Categories Category Stimulus Items

4. Method

In order to obtain the various ranks, the Brazilian subjects were presented
with nine 3cm x 5cm card sets composed of the category name and individual
cards of some of its members. Three additional sets (Clothing, Sport and Vehicle)
were used as demonstration sets to introduce and explain the ranking task. These
were not included in the analysis. The procedure for the ranking task was as
follows; the subject was asked to select the category member or members which
best fitted their concept of the category name and align itor them below the card
containing the category name. S/he would then be asked to align the remaining
category member cards according to the same concept of how well they represented
the category name, from best to least representative of the category. The subject
was allowed to eliminate any item or items which s/he did not consider to be a
member of the category. Tied ranks were accepted. This meant that more than
one item could receive the same rank. A 1 to 7 point scale was used and the
first item(s) on the list was considered the most typical.
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Both the Brazilian subjects and the American subjects were willing to rank
the various category items. The fact that the task made sense to them thus exposes
graded category membership as a cross-culturally shared phenomenon. Moreover,
the mean ranks obtained from both groups of subjects are many times very close
(see Table 2, next page).

The two groups also produced various instances of identical tied ranks.
The fact, for example, that ties such as dog/cow in Animal, salt/pepper in
Seasoning, and stick/rock in Weapon were produced by both groups of subjects
gives evidence that concepts regarding some of the various category members
are, at times, shared between the two culturally distinct populations analyzed in
the study.

In addition to the ranking task, subjects were also asked to express their
views as to the inclusion or exclusion of items into the various categories or as to
the assignment of items into alternative categories. When asked to do so some of
the Brazilian subjects made use of linguistic hedges to express fuzzy or doubtful
category membership. Whereas some subjects would assign full membership to
certain items in alternative categories, others would restrict an item's full inclusion
by inserting a hedge to express a certain degree of fuzziness in their taxonomic
statements. For example, when expressing their views about the items lamp and/
or picture included under Furniture, the subjects invariably ranked such items as
poor members of Furniture. On several occasions they would either totally assign
the items to a new category, saying for instance, "A picture is an Ornament"
conferring therefore full membership on the specific item (picture) in the alternative
contrast category. Or they would still shift the item to the alternative category but
signal a certain degree of uncertainty as to the full extent of the item's membership
within the newly assigned category by saying "It (picture) is more a type of
Decoration" or "These (picture and lamp) remind me more of Ornaments". Such
a trend was often observed throughout the ranking statements for all ten categories
included in this study. The term 'picture', therefore, sets Furniture against
Decoration or Accessory on the basis of a diminishing degree of functionality or
of serving a useful basic purpose. The best examples of the category are always
those items which fulfill functions viewed as very necessary within the confines of
a house, such as beds, tables and chairs. The hedges, 'like' and 'more of a' were
also employed to express the fuzzy nature of the category Toy. Depending on the
existence and complexity of rules and sense of competition for example, Toy can
fuzz into Sport; and depending on the age group involved, they can be viewed
more as Hobbies or Pastimes.
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Category Items
Study

Present Study Markovitz's

dog 1.8 1.7
cow 1.6 2.2
deer 2.7 2.4
squirrel 3.8 3.6
turtle 3.9 5.1

snake 4.3 5.8
elephant 2.2
milk 2.5 2.1
coffee 3.1 2.3
fruit juice 2.0 2.1
cider 3.5 3.8
soup 5.4 4.7
beer 2.7

tea 3.0
fly 1.5 2.0
ant 3.3 1.9
flea 2.8 3.4
grasshopper 3.2 3.7
centipede 4.5 3.9
spider 3.1

cockroach 1.9

oak 2.1 1.2
pine 2.3 3.1
birch 5.1 3.4
weeping willow 3.8 2.7
palm 3.1 4.7
bamboo 4.8 5.8
ash 5.3

mango 1.5

gun 1.6 1.3

bomb 2.3 2.9
bow and arrow 3.8 3.2
stick 4.9 3.8
rock 4.5 3.8
knife 2.6
grenade 2.8

Table 2 Mean Ranks for some Category Items in Both Studies
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Category Kendall's W Score Percent. of Agreement
Animal 0.47 22
Drink 0.36 13

Fuel 0.63 39
Furniture 0.72 52
Insect 0.41 17

Seasoning 0.65 42
Toy 0.29 09
Tree 0.53 28
Weapon. 0.52 27

Table 3 Intra-Group Agreement for the Brazilian Subjects

475

Levels of agreement within and between groups were calculated by the
Kendall's Coefficient of Concordance and the Spearman Rank Correlation.

The W scores and the corresponding percentages of agreement obtained
for the Brazilian subjects, shown in Table 3, above, are all above chance at
p<.001. Such a result shows that the ranks produced for all the categories
used in this study were not random. There is, however, a great diversity of
levels of intra-group agreement. As we see, there was only 9% and 13% of
agreement for Toy and Drink and even the highest percentage for the category
Furniture reaches only 52%. A comparison of Table 3 with Table 4 where the
levels of intra-group agreement obtained from the American subjects is shown,
reveals that although there is partial agreement between the two groups, the
American subjects on the most part displayed greater agreement in their ranking
of the category members. Something which stands out, however, is that
culturally specific categories such as Tree, and Seasoning, are among the
categories which display the highest percentages of intra-group agreement in
both studies.

Category Kendall's W Score Percent. of Agreement
A "1 0.76 SR

Drink 0.55 30
Fuel 0.58 34
Furniture 0.83 69
Insect 0.33 11

Seasoning 0.81 65

Toy 0.56 31

Tree 0.71 50
Weapon 0.45 20

Table 4: Intra-Group Agreement for the American Subjects
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In order to assess levels of inter-group agreement, the data emerging
from the Brazilian subjects was statistically tested against the one produced
by the American subjects. As an attempt to do this, the mean ranks given by
both groups of subjects for each member of the nine semantic categories
common to both studies were analyzed. The Spearman's Rank Correlation
Coefficient test was used to assess the level of agreement of the mean ranks
obtained for the two groups.

The basic hypothesis underlying the use of such a test was that despite the
fact that the two groups of subjects came from culturally distinct environments,
their common life experiences as members of two modern westernized nations
would act as a cohesive factor in making their behaviors uniform.

The correlations obtained for most of the categories, with the exception of
Insect, Seasoning, Toy and Tree, proved to be significant at p <.01 (see Table 5).

Categories Correlations
Animal 0.91
Drink 0.93
Fuel 0.98
Furniture 0.95
Insect 0.65
Seasoning 0.89
Toy 0.53
Tree 0.89
Weapon 1.00

Table 5: Spearman Correlation Coefficients for Mean Ranks Given by
Brazilians and Americans

This finding appears to confirm the hypothesis stated above. The fact that
Animal, Drink, Furniture, Fuel and Weapon emerge as categories for which
significant correlations are obtained seems to indicate that, from among the nine
categories which are compared, these are, in the case of the present analysis, the
categories for which the concept of membership gradation appears to be
consistently shared by both the Brazilian and the American subjects. The nature
of these categories stands out, I believe, as a positive factor in obtaining such a
result. The remaining four categories are, to a greater or lesser extent, constrained
in the way they are organized in the two cultures, and given members become,
therefore, more or less salient by cultural or environmental factors. In contrast,
when one thinks of the category Weapon, for instance, it is easy to verify that
items included in this category are quite universally common and used for the
same purposes in different cultures. The same line of reasoning also applies for
the categories Animal, Drink, Furniture and Fuel. On the other hand, categories
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such as, Insect, Tree and Seasoning are more susceptible to environmental or
cultural constraints, such as the flora and fauna and cooking habits found in
one part of the world but not so common in another. Constraints such as
these, therefore, seem to play a part in the way the various category members
are ranked by individuals belonging to different cultures.

Pairs of items belonging to all the categories were submitted to the
Wilcoxon statistical test of significance. This additional test needed to be
done, in the first place, to assess whether differences between mean ranks
would indeed prove to be statistically significant. Furthermore, it would
provide statistical evidence which would allow me to assess whether there
were any differences between the performances of the Brazilian and the
American subjects in assigning ranks to the various category items.

The results of the Wilcoxon test for matched pairs indicated a significant
difference at .01 < p < .05 between the means of most of the members used in
this study. However, as shown in Table 6, next page, a considerable number
of items did not reach a significant difference in the way they were ranked.
The number of such items varied from five in Fuel and Seasoning to ten in
Weapon. The results of such a test suggest that the Brazilian subjects may
have applied more than one categorization behavior in ranking the various
category items. This is the case because amongst the pairs of items whose
ranks the Wilcoxon test for matched pairs exposed as not statistically different
there are both perceptually similar but also perceptually very different items.

For example, in the category Animal, pairs of anatomically similar animals
such as cow/dog do not reach a significant level of difference in the way they
are ranked, interestingly, however, pairs of physically very different animals
such as squirrel/snake do not equally reach a significant level of difference
either. What do these results suggest as to the categorization behavior adopted
by the Brazilian subjects? If the representation accessed for a category ( i.e.
the abstracted summary information about the category) incorporated, as
orthodox prototype theorists have claimed, mainly perceptually overlapping
features instead of exemplar-based information which is context-sensitive,
then perceptually distant pairs of category items would not receive ranks
which do not reach a significant difference. The results of the Wilcoxon, thus,
suggest that in ranking the various category items the Brazilian subjects were
operating not only on prototype-based information but equally on a more all
encompassing schematical view of the categories which may incorporate
context-sensitive information besides private and/or culturally shared
knowledge about the various exemplars in the category
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Category Member Means
Animal: dog 1.8

elephant 2.2

Drink:

deer
elephant

cow
dog

2.7
2.2

1.6
1.8

squirrel 3.8
turtle 3.9
snake 4.3

beer 2.7
coffee 3.1
fruit juice 2.0
beer 2.7

beer
milk

coffee
tea

2.7
2.5

3.1
3.0

Fuel: oil 1.8
gas 2.2
coal 2.4

Tree:

Weapon:

oil 1.8
alcohol 1.7

oak
pine

2.1
2.3

palm 3.1
weeping willow 3.8

birch 5.1
ash 5.3
bamboo 4.7

bomb
knife

2.3
2.6

knife 2.6
grenade 2.8

rock 4.5
stick 4.9

Table 6: Some Members Whose Means were Not Statistically Different from
Each Other
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This result partially harmonizes with what was found in the ranks assigned
by the American subjects. Although Markovitz (1977) used a t test of
significance, which, due to the nature of the data, is actually less appropriate
than the Wilcoxon, the American subjects also assign ranks to perceptually
quite different pairs of items which do not reach a significant level of difference
(see Table 7).

Category Members Means
Animal: cow 2.2

deer 2.3
Drink: milk 2.1

coffee 2.3
fruit juice 2.1

Fuel: oil 1.7
coal 1.8

Tree: pine 3.0
birch 2.8
weeping willow 3.1

Weapon: stick 3.8
rock 3.8

Table 7: Some Members Whose Ranks were Not Statistically Different from
Each Other in Markovitz's Study

6. Conclusion

In conclusion, it is relevant to bear in mind that a study such as the one
here reported constitutes only a minute step into the investigation of
categorization behaviors displayed by adults subjects.

Since only two culturally distinct populations were used, any conclusions
as regards the universality of the behaviors displayed by the subjects can only
be hinted at. Additional cross-cultural studies of a broader nature involving
different age groups from various cultures and linguistic backgrounds are,
therefore, in order to allow for a clearer understanding on how the human
mind deals with the issues involved in assigning category membership and in
expressing semantic fuziness in different languages.

Finally, it can be said that, despite the limited scope of the present study,
the evidence emerging from it indicates that category membership is a
phenomenon which varies according to the cultural settings in which concepts
are formed or come to be incorporated by members of a given culture. In
addition, the results of the Wilcoxon and the t test, seem to suggest that
categorization tasks, such as the ranking task performed by the Brazilian subjects
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and the American subjects, may involve the use of both a prototype-approach
and a schema-directed approach to category structure. Thus, rather than being
exclusive, the two approaches may be part of a common phenomenon. In order
words, in assigning membership, the individual may adopt a mixture of behaviors.
One which focus6 on degrees of feature overlap amongst the various category
items with the prototype and, at the same time, a global schema which incorporates
a universe of information based on each individual's world knowledge.

(Recebido em novembro de 1996. Aprovado em margo de 1998)
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PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Texto; Cognicao; Comunicacao; Conhecimento.

Se, por um lado, como afirma o lingiiista britanico Carter (1997), nos
tiltimos 20 anos os termos texto e discurso tern lido privilegiados no estudo
da linguagem, da literacia e da literatura, por outro lado, podemos dizer que
faltava, na bibliografia da diversificadfssima area de Estudos do Discurso, uma
obra que se propusesse oferecer novos fundamentos para uma ciencia
transdisciplinar centrada no texto e no discurso. Agora, esta significativamente
preenchida a lacuna, corn a publicagao deste volume enciclopedico, resultante do
saber construido pelo autor em quase duas decadas de pesquisas.

Resenhar uma obra de tal abrangencia e complexidade imp:5e uma
seletividade maior, por isso, ap6s descrevermos a organizacao da mesma,
responderemos a estas indagagOes: 1. Quais os aspectos positivos? 2. Como
Beaugrande caracteriza ciencia, texto, discurso? 3. Qual o objetivo de sua
abordagem? 4. Como percebe a Lingiiistica Aplicada? 5. Que atengdo dd
nova area de direitos lingiiisticos? 6. Como esta representada a contribuicao
da comunidade de lingua portuguesa? 7. Que omissOes e lapsos podem ser
apontados ?

NFSTD tem urn Prefacio a Serie Advances in Discourse. Processes, da
qual constitui o volume LXI. Seguem-se Format of the Text and the Sources
of Examples, explicagdo sobre as estrategias usadas em beneffcio dos leitores
e uma enumeragao das fontes exemplificativas. Uma pagina e meia sao
dedicadas aos agradecimentos do autor a colegas e a estudantes de 39 'Daises,
enquanto o prefacio do autor esclarece a intencao subjacente ao livro: "to
assemble previous or current trends in the respective disciplines and the insights
they have projected" e "to propose an integrative framework of consistent
terms and principles for organizing these trends and for designing models that
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can interface theory with practice,engagewith data and issues, and suggest
agendas for further research"(p.xi).A seguir, o cerne do volume: 8 Partes,
intituladas I. Getting Started (20p.), II. Toward a Science of Text and Discourse
(57 p.), III. Designing Models of Cognition and Communication and Society
(102 p.), IV. Functionality and Textuality (114 p.),V. Intermediary Control
Systems between Virtual and Actual (55 p.), VI. Interlingual Discourse in
Theory and Practice (40 p.), VII. Discourse in Socialization and Educationn
(128 p.), VIII. Discourse and the "Whole Human Being" (67 p.). As referencias
bibliograficas ocupam 62 paginas, enquanto o Indice de Nomes tern 10 paginas
e o Indice de Termos, 24 paginas.

1. Aspectos positivos em NFSTD

Inumeros atributos podem ser encontrados nesta obra, alguns dos quais
salientados na contra-capa, em depoimentos dos lingiiistas Michael Halliday,
Ruth Wodak, Teun van Dijk, John Sinclair e Frantisek Danes. Limitar-nos-
emos a destacar seis caracteristicas que mais impressionarani este resenhador.

1.1 Senso de transdisciplinaridade

Para Beaugrande, "a science of text and discourse should be a meta-
paradigm that integrates multiple paradigms", a fim de contextualizar mais
amplamente os conceitos e achados interdisciplinares, possibilitando a
construcao de um "detailed ecologist program for sustainable social progress"
(p.21). Esse enfoque transdisciplinar assentaria numa concepgao de linguagem
como urn fenomeno integrado a sociedade e a seu conhecimento de mundo
(p.40).

1.2 Senso de universalidade

Como o mais itinerante transdisciplinarista contemporaneo, o autor
interagiu in loco com colegas e alunos em 39 pafses (cf p. ix). A consulta
lista de especialistas corn quem Beaugrande dialogou constitui uma amostra
de sua produtivissima atividade comunicativa e evidencia da universalidade
de suas fontes inspiradoras (ix-x).

1.3 Senso de empatia didatica

Beaugrande aplica o princfpio redacional "Pence primeiro em seus
leitores", empenhando-se em promover a maior processabilidade possfvel de
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seus textos. Assim, para cada capitulo, ele oferece comentarios minuciosos
que, reunidos, constituiriam urn valioso banco de dados bibliograficos. Como
analista do discurso que pee empratica seu modelo te6rico, o autor desenvolve
cada capftulo em segOes, realizadas atraves de paragrafos numerados. Os 1.441
paragrafos de NFSTD raramente excedem 30 linhas: curiosamente, uma das
excecees 6 o paragrafo sobre "The role of discourse", corn 41 linhas (p.433).
A destacar, tambem, o senso didatico: Beaugrande oferece 849 itens
exemplificativos.

1.4 Senso critic°

0 autor exerce seu direito de questionar praticas pedagOgicas, por
exemplo, no ensino de redagao em lingua materna. Assim, argumenta que
"writing teachers have an abnormally error-consciousness, i.e., a disposition
to notice and evaluate error, but are often unable to explain in learner-friendly
terms just what counts as an "error" or "why" (p.466). Alem disso, posiciona-
se contra a natureza behaviorista do discurso de Krashen et al. (p.504), °pee-
se ao use do conceito-chave "falante nativo" no ensino de lingua inglesa porque
,"as many applied linguists have pointed out, the model and goal for teaching
and learning cannot realistically be "native speaker English" for several reasons
(p.507). Dentre as justificativas para esse questionamento, destaca que o
recorrer-se, muitas vezes, aos padroes de falante nativo resulta em imperalismo
linguistic°. A criticidade beaugrandiana, manifesta em muitas passagens,
constitui amostra da competencia argumentativa de urn dos mais argutos
analistas criticos do discurso cientifico principalmente lingufstico -
contemporbeo. Veja-se o extenso exercicio analftico feito pelo autor a respeito
do livro Piagetiano The Child and Reality (1976): Beaugrande objetiva
demonstrar como o acesso ao conhecimento atraves do discurso pode
direcionar a evolucao de modelos teOricos ou ate mesmo paradigmas inteiros.

1.5 Senso terminolOgico

Terminologicamente responsavel, o autor apresenta cada termo central
ou programatico em negrito, definindo-o ou explicando -o. A listagem dos
termos, com as respectivas paginas, esta no respectivo. Indice, no qual
encontramos 45 termos em -ism, dentre os quais ecologism, feminism,
growthism (cunhado por Halliday), feminism, multiculturalism. Para o modelo
ecologicamente motivado, proposto por Beaugrande, "theory and practice
are reconciled by cooperating to consciously sustain a life-style in harmony
with our social and ecological environment" (p.3).
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1.6 Senso humanizador

Uma caracteristica notavel da criacao discursiva do autor 6 suapercepgao
humanizadora da comunicagao humana. Logo no Prefacio, ele indaga sobre
essa nova ciencia transdisciplinar do texto e do discurso: "What is its human
relevance and social usefulness in a modernized world where people and events
are increasingly interconnected and steadily fewer people understand how ?"
(p.xi). Tambem no capitulo final, significativamente chamado (traducao nossa)
0 Discurso e o Ser Humano Integral, ele relembra o pensamento inspirador
de J.R. Firth, segundo o qual a lingiiistica geral deveria estudar os seres humanos
holisticamente, como pensantes, falantes e interactantes (p. 517). Sustenta
Beaugrande que as ciencias dos humanos e das linguas precisam do potencial
da diversidade multicultural, como o espago-agao mais fertil para realizacao
do ser humano integral e para integrarem-se modos alternativos de
conhecimento e experiencias humanas. Ao preconizar o uso de estrategias
construtivas como indispensaveis a sobrevivencia das sociedades, o autor
revela -se humanizador, i.e., pessoa imbuida da filosofia subj acente aos direitos
humanos e da paz comunicativa e que aplica esses valores em sua (inter)acao
discursiva.

2. Ciencia, texto, discurso

0 lingifista da Universidade de Viena assim caracteriza ciencia como um
empreendimento comunicativo que envolve transagOes discursivas, cognitivas
e sociais ( p.130). Para ele, um texto pode ser entendido como urn evento
comunicativo em que ocorre a convergencia de Wes lingilisticas, cognitivas
e sociais (p.10), enquanto um discurso viria a ser um conjunto de textos
interligados, primordialmente exemplificado pela conversagao (p.21).
Beaugrande tem uma percepgao dinamica de discurso: este seria um construtor
ativo de conhecimentos (p.433).

3. Objetivo da abordagem

Na primeira frase de NFSTD Beaugrande esclarece que o objetivo
principal da ciencia do texto e do discurso 6 o de construir fundamentos para
a liberdade de acesso ao conhecimento e a sociedade atrav6s do discurso (p.1).

4. Lingfifstica Aplicada

0 autor, ap6s atribuir a Rasmus Rask o pioneirismo do uso do termo
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Applied Linguistics em 1814, afirma que esse campo permanece urn
empreendimento problematico e pondera que o mesmo nao deveria ser desviado
de suas iniciativas sdrias por teorias supostamente inovadoras. Em vez disso,
sustenta Beaugrande, a LA poderia consolidar uma exploragao transdisciplinar
dos fatores relativos ao sucesso ou insucesso na aprendizagem de linguas
(p.504).

5. Direitos lingiiisticos

Ap6s questionar e rejeitar as advertencias infundadas dos guardiaes
puristas da linguagem, Beaugrande enfatiza que verdadeiramente ameagadas
nao estariam as linguas padrao, mas os direitos lingiifsticos humanos e apela
em favor da resisfencia ao lingilicismo global (p.370).

6. Contribuigao da comunidade de lingua portuguesa

Exemplarmente - se considerarmos que, as vezes, obras de alcance e
valor internacionais omitem a contribuigao de especialistas de nossa comunidade
de lingua portuguesa - este volume cita os seguintes cientistas da linguagem e
da comunicagao: Heloisa Brandao, Ingedore V. Koch, Joaquim Fonseca,
Leonor L. Ryer°, Luiz A. Marcuschi, Tereza Halliday e este resenhador.

7. Omiss Oes, lapsos

Num vade mecum tao extenso (quase 700 paginas), é compreensfvel a
existencia de omissOes e a ocorrencia de lapsos, principalmente bibliograficos.
Assim, em References, poder-se-d estranhar a ausencia de enciclopedias
especializadas, como a de Asher e Simpson (1993). Terminologicamente,
podemos questionar a opgao do autor pelas variantes bilinguism/multilinguism
em vez dos termos mais usuais bilingualism/multilingualism (p.354), usados,
segundo Beaugrande (em comunicagao pessoal), porque as variantes foram

n ltadoelicontradasos livros consus.

8. Uma palavra final

Com razao, Beaugrande conclama-nos a que reavaliemos continuamente
os objetivos ecolOgicos da ciancia do texto e do discurso (p.253) e que
exploremos fenomenos comunicativos que s6 recentemente comegaram a ser
objeto de trabalhos cientificos transdisciplinares, como o discurso terapeutico
(p.567). Seu livro, sensata e humildemente chamado de Foundations, oferece
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muito mais aos que compartilham da convicgdo de que 6 preciso renovar e
aprofundar a dialetica entre teorias e aplicacties. Nosso reconhecimento ao
linguista universal Beaugrande e a sua Editora, por contribuirem tao
significativamente para o saber transdisciplinar discursivo humanizador.

(Recebido em maio de 1998. Aprovado em julho de 1998)
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Oficina de Lingtiistica Aplicada, como o sub-tftulo nos informa, discute
questOes relativas a natureza social e educacional dos processos de ensino-
aprendizagem de linguas. Professor e pesquisador, conhecido nas universidades
brasileiras nao somente pelos trabalhos que desenvolve, mas tamb6m pelo seu
constante engajamento corn questoes pollticas relacionadas a Lingiifstica Aplicada,
Luiz Paulo da Moita Lopes traz nesse livro novas contribuicoes para a area.

A obra tern urn valor especial, visto que ainda sao poucas as publicagOes
voltadas ao mesmo tempo para professores e para estudantes de graduagao e
pOs-graduagao, nas quais sao discutidos o ensino de lingua inglesa nas escolas
brasileiras, as pesquisas sobre a sala de aula e na sala de aula e a formagao do
professor.

Organizada em seis partes, a coletanea inicia-se corn UMA VISA()
CONTEMPORANEA DE LINGULSTICA APLICADA. Dois artigos constam dessa secao:

Afinal, o que a Linguistica Aplicada? e Lingtiistica Aplicada no Brasil: uma
perspectiva. 0 autor sinaliza, logo no primeiro artigo, suas preocupagOes corn
uma questao politica ao discutir os parametros que definem a Lingtifstica
Aplicada e a estabelecem como uma Ciancia Social, uma area de in vestigagao
e nao mais (de forma simplista) como uma mera aplicagao de Teorias
Lingiifsticas ou, nas palavras do prOprio autor, como "um apandice da
Lingiifstica".
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Ainda no mesmo artigo, Moita Lopes apresenta algumas caracteristicas
que estao subjacentes a grande parte das pesquisas que tern sido feitas nessa
area de investigacao: sao de natureza aplicada, focalizam a linguagem do ponto
de vista processual, sao de natureza interdisciplinar e mediadora, envolvem
formulacao te6rica, utilizam metodos de investigagao de base positivista (mais
na decada de 80) e interpretativista.

Embora, como alerta o pr6prio autor, para alguns pesquisadores voltar a
falar sobre esse tema possa parecer uma questao esteril, acreditamos (como
ele) ser esta uma questao ainda necessaria, e sempre retomada pelos professores
universitarios, para os iniciantes em cursos de graduagao e de p6s-graduagao
da area. Alma!, nossos alunos-professores conhecem a Lingiiistica, mas e a
Lingufstica Aplicada, como fica?

No artigo seguinte, Linguistica Aplicada no Brasil: uma perspectiva,
Moita Lopes nos fornece um panorama do que tern sido feito em termos de
pesquisas na area, nas universidades brasileiras, remetendo-nos aos programas
de p6s-graduagao em Lingiiistica Aplicada existentes no Brasil, que ate hoje
sao poucos. Destaca, ainda, a importancia da criagao, em 1990, da Associagao
de Lingiiistica Aplicada do Brasil (ALAB) para o estabelecimento da
"independencia" da Lingiiistica Aplicada como area de investigagao. Marca,
aqui, de forma clara, suas preocupagoes corn questhes polfticas que envolvem
a Lingiiistica Aplicada (doravante LA).

Dois outros trabalhos compOem a Parte 2: 0 APRENDIZ E 0 PROFESSOR DE
LfNGUAS NA ESCOLA POBLICA. Neles sao levantadas questoes polemicas tais
como as diferentes atitudes de alunos e professores e as ideologies
.preconceituosas, como "a falta de aptidao" e "o deficit lingiiistico" interferindo
no processo de aprendizagem de linguas. Usando urn tftulo bastante sugestivo
e instigante, em Yes, nos temos bananas ou Paraiba ntio é Chicago o

autor discute a alienagao e o ensino de ingles no Brasil, mais especificamente,
no que se refere as atitudes de alguns professores e alunos de ingles (no Brasil)
em relagao as culturas de lingua inglesa. "Observa-se uma atitude
exageradamente positiva e de quase adoragao" (p.37) pela cultura americana
principalmente. Poderfamos acrescentar que as palavras do autor podem
certamente ser endossadas por muitos que atuam na area de ensino/
aprendizagem de linguas.

Os resultados de sua pesquisa levam a conscientizacao de que deve existir
uma certa preocupagao,por parte dos professores, em ensinar aspectos culturais
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ligados a lingua estrangeira em questao. Por outro lado, nao podemos permitir
que essa preocupagdo possa fomentar preconceitos em relacao ao Brasil (p.41),
o que muitas vezes acontece. Esta e uma das questOes politicas que havia sido
discutida anteriormente pelo autor, em forma de artigo.

Quebrar falsos mitos e ideologias preconceituosas sobre o processo
ensino-aprendizagem de linguas, criados ao longo de decadas, nao e tarefa
facil, o que nao significa dizer que seja impossivel, diz Moita Lopes em Eles
nao aprendem Portugues quanto mais Ingles. E e dentro desse panorama de
desafio que o autor "conclama" os colegas lingiiistas aplicados da area de
ensino de linguas a subverter a ordem e "voltar seu foco de agao para a educagao
em LE das classes subalternas" (p.77), ao inves de concentrar suas pesquisas
em tOpicos relacionados corn a educagdo das classes dominantes.

E corn relagdo a este ponto proposto pelo autor que um acrescimo seria
interessante. Ao se falar em ensino de linguas, a nosso ver, fala-se sobre o
ensino de qualquer lingua, incluindo a lingua materna. Assim, o que o autor
propoe deveria ser tambem aplicado ao contexto de ensino de Lingua Materna
(LM). Por que nao voltar o foco das pesquisas sobre o ensino de LM tambem
para as classes subalternas ? Por que nao discutir tambem os falsos mitos
sobre o processo ensino/aprendizagem de LM ?

Na Parte 3 do livro (A SALA DE AULA DE LINGUAS) o autor mostra
Tendencias da pesquisa na sala de aula de linguas no Brasil e questOes ligadas
a Interactio na sala de aula de lingua estrangeira. Antes de nos fornecer uma
descricao dos tipos de pesquisa que estao sendo desenvolvidas, atualmente,
no Brasil, Moita Lopes nos apresenta um panorama retrospectivo da tradicao
de pesquisa nesta area, mostrando desde pesquisas tipicas de pesquisadores
que trabalham a Lingiiistica Aplicada (LA) de forma periferica, encarando-a
como uma area secundaria de atuagao, ou como uma "aplicagdo da Lingiiistica",
ate as tendencias mais atuais de pesquisas na sala de aula, que classificou de
pesquisas de diagnOstico e de intervened°.

0 conceito de "interlingua" e o foco da discussao na Parte 4 - A LINGUA

DO APRENDIZ. Mais uma vez, o autor mostra que os conceitos (e/ou
preconceitos) que permeiam as atitudes de pro fessores e de alunos de LE sao
importantes, e muitas vezes determinantes, pois interferem no processo e podem
afeta-lo de forma positiva, levando ao exit°, ou de forma negativa, levando a
urn fracasso muitas vezes irreversfvel.
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Na Parte 5 (UMA ABORDAGEM DE ENSINO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS PARA A

ESCOLA POBLICA: 0 ENSINO DE LEITURA), o autor toca em duas questOes
extremamente relev an tes, especialmente neste momento em que novos
parametros curriculares estao sendo propostos pelo MEC para o ensino
fundamental e medio. 0 autor defende uma abordagem de ensino de lingua
estrangeira corn enfase na leitura, e mostra por que a leitura 6 a habilidade em
LE que parece se justificar socialmente no Brasil e que parece atender as
necessidades reais dos alunos brasileiros, especialmente se levarmos em conta
o contexto das escolas ptiblicas brasileiras.

Em segundo momento, o autor esboga Urn modelo interacional de leitura,
argumentando acerca da relevancia pedagOgica desse modelo. 0 modelo
interacional proposto fundamenta-se em teorias de esquema e em uma visa°
de discurso entendido como "o processo comunicativo entre leitor e escritor
na negociagao de significado do texto" (p.138).

A contribuigao deste capftulo talvez seja, justamente, conscientizar os
professores de LE sobre a importancia de se fazer um trabalho de
desenvolvimento de consciencia (e de postura) critica junto ao aluno, de forma
que ele perceba a leitura como uma pratica social, e para que ele perceba
tambem a natureza social da linguagem; a linguagem como urn instrumento
que reflete relagOes de poder na sociedade. Essa consciencia por parte do
leitor 6 fundamental, nas relagOes escritor/leitor, para que o ultimo nao se
deixe manipular pelos textos (discursos escritos) a que tem acesso, e para que
possa reagir de forma crftica nesse processo.

Na Parte 6 (A EDUCACAO PERMANENTE DO PROFESSOR DE LINGUAS), que

fecha a coletanea, o autor propoe uma formacao teorico-critica para o
professor de linguas, e questiona o que chamou de formagao dogmatica que
geralmente permeia os cursos de formagao de professores de linguas no Brasil.

A nosso ver, a obra aqui resenhada representa uma contribuigao valiosa
e pode ser considerada uma leitura obrigat6ria tanto para professores quanto
para alunos de Pratica de Ensino de Linguas. 0 carater de oficina de trabalho,
garantido pelas tarefas propostas ao final de cada capftulo, possibilita reflex-Oes
mais aprofundadas referentes a natureza social e educacional do processo
ensino/aprendizagem de linguas (incluindo a lingua materna).
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NOTAS SOBRELIVROS/BOOKNOTES

A GUY, G.R., C. FEAGIN, D. SCHIFFRIN & J. BAUGH (eds.) (1997) Towards a
Social Science of Language. Papers in honor of William Labov. Volume
2: Social Interaction and Discourse Structures. Amsterdam: John
Benjamins. ISBN 0304-0763. 358 p.

0 segundo volume de Towards a Social Science of Language, da s6rie
Current Issues in Linguistic Theory, aborda temas sobre interagdo social e
estruturas do discurso, areas que refletem o impacto do trabalho de Labov
nos estudos sociolingiiisticos.

Na secao I do livro sao apresentados trabalhos cujos temas dao enfase
ao estudo do discurso, baseados nos trabalhos que Labov desenvolveu sobre
a narrativa (Labov & Waletzky 1967) e discurso terapeutico (Labov & Fanshel
1975. CompOem o elenco desta sec-do os seguintes autores: Charlotte Linde,
Emanuel A. Schegloff, Deborah Schiffrin, Anne R.B ower, Marjorie Harness
Goodwin, Barbara M. Horvath, Roger W. Shuy, E. Judith Weiner, Sylvie Dubois
e David Sankoff e John J. Gumperz.

A busca de determinantes discursivos, interativos e significativos pre-
sentes na complexidade da comunicagdo humana e a preocupagdo corn o use
da lingua, sdo temas centrais da segao II desta obra. Os trabalhos apresenta-
dos sdo de autoria de Ellen F. Prince, John Myhill, Sally Boyd, Shan a Poplack,
Benji Wald e dos lingiiistas brasileiros Marco Antonio de Oliveira e Maria
Luiza Braga.

Para Gregory R. Guy, urn dos editores da obra, os dois volumes tem a
intengdo de homenagear William Labov, ressaltando a grande contribuigao
que ele tern dado a Sociolingiiistica, com suas idOias iluminadas que tern o
poder de instigar pesquisadores a desenvolver importantes estudos nessa area.

Por/By Karlene S. Rocha CAMPOS (IC-CEPE/ Pontificia Universidade

Catolica de Sao Paulo)
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RIBEIRO, B. T. & GARCEZ, P. M. (orgs.) (1998). Sociolingtiistica
Interacional: Antropologia, Lingiiistica e Sociologia em And lise do
Discurso. Porto Alegre: AGE, 159 p. R$20,00

Estudar as formal como se organiza a interagao social humana 6 buscar
compreender a maneira como, "simplesmente" ao falaremumas corn as outras,
as pessoasproduzem fenomenos tao palpaveis como discriminagao eracismo;
prestam e recebem servicos vitais, como cuidado medico e formagao
educacional; ou, ainda, como elas constituem os lagos interpessoais que pautam
sua vidas. Este 6 o t6pico global do livro Sociolingiiistica Interacional:
Antropologia, LingUistica e Sociologia em And lise do Discurso. 0 livro
congrega tradugOes para o portugues de oito textos classicos, fundamentais
para o estudo da linguagem em interagao social.

Os textos selecionados introduzem o leitor brasileiro a pesquisa em
Sociolingiifstica Interacional - tradigao de pesquisa eminentemente
transdisciplinar que tem cada vez mais interessado a estudiosos brasileiros.
Encontram-se reunidos af, pela primeira vez, estudos de pesquisadores de
grandereputagao internacional que colocaram os alicerces e ergueram os pilares
para a tradigao de pesquisa qualitativa em Sociolingiifstica. 0 texto mais antigo
6 o artigo classic° do psiquiatra e antrop6logo Gregory Bateson, "Uma teoria
sobre brincadeira e fantasia", de influencia consideravel em diversos campos
de estudo, da inteligencia artificial a psiquiatria, e que aparece aqui por langar
a semente das nogOes de enquadre e contextualizacao da fala em interacao
social, desenvolvidas pelos dois autores que estabeleceram os fundamentos
te6ricos da tradigao sociolingtifstica interacional, Goffman e Gumperz. Estes
aparecem na colegao organizada por Ribeiro & Garcez cada um corn dois
textos, um mais antigo e outro mais recente. "A situacao negligenciada", de
autoria do soci6logo Erwin Goffman, publicado originalmente em 1966, delineia
a necessidade de investigagao do que atualmente se chama de indexicalidade
na construgao de sentido na interagao social. "Footing", capftulo influente do
ultimo livro de Goffman publicado em 1981, descontr6i as nogoes de falante e
ouvinte, em busca de uma conceituagao mais tecnica acerca da estruturagao
da participagao em interagOes . face a face, convidando os lingiiistas a se
engajarem na instrumentalizagao delta tarefa. 0 outro pilar da tradigao
sociolingiifstica interacional, o lingiiista e antropOlogo John J. Gumperz, esta
representado tambem por dois textos fundamentais. "0 significado social na
estrutura lingiifstica: Alternancia de c6digos na Noruega", em co-autoria com
o noruegues Jan-Petter Blom, traz o seu trabalho classic° no ambito da entao
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etnolingiiistica sobre a alternancia de cOdigos em comunidades bilingiies,
mas ja alinhava as nocoes que Gumperz desenvolveria mais tarde em sua obra
mais madura sobre a relagao intima e indexical entre o conjunto de recursos e
preferencias que compoem a etiqueta comunicativa de uma comunidade de
fala e a contextualizagao da linguagem em use na vida cotidiana. "ConvengOes
de contextualizagao" resume em larga medida o modelo sociolingufstico
interacional de comunicagao humana em interacao social face a face.

Os demais tres capitulos da colegao trazem as contribuigoes da segunda
geragao de sociolinguistas interacionais. Em "Algumas fontes da variabilidade
cultural na ordenagao da fala", a antropOloga Susan Philips apresenta seu
trabalho pioneiro de pesquisa que contrasta a etiqueta comunicativa de uma
comunidade indigena do Noroeste dos Estados Unidos com a etiqueta, muita
vezes tida como universal, da classe media branca anglo-americana. Os dois
illtimos capitulos da coletanea sao os mais representativos do trabalho
tipicamente sociolinguistic° interacional contemporaneo, em sua busca de
compreensao das dificuldades interacionais que surgem em situagOes
institucionais cotidianas. A lingiiista Debora Tannen, em co-autoria com a
psic6loga social Cynthya Wallat, discute "Enquadres interativos e esquemas
de conhecimento em interagao: Exemplos de urn exame/consulta medida". Os
antrop6logos da educagao Frederick Erickson e Jeffrey Shulz examinam "0
quando' de um contexto: Questoes e metodos na analise da competencia social".

0 veio comum que atravessa todos estes trabalhos é a preocupagao em
apontar caminhos teOricos e metodolOgicos norteadores da investigagao
sistematica e criteriosa da fala e do discurso em situagOes reais e quotidianas
de interagao humana. Cada artigo foi prefaciado pelos organizadores, que
sublinham a relevancia dos pontos te6ricos e analiticos avangados em cada
uma das contribuigoes e evidenciam a correlagao tematica entre os textos.

Por/By Liliana Cabral BASTOS (Pontificia Universidade
Catolica do Rio de Janeiro)



496 D.E.L.T.A., Vol. 14, N°2

A NEVES, M. H. M. (1997) A Grarndtica Funcional. sao Paulo: Martins Fontes.
ISBN: 85-336-0763-6; serie Text° e Linguagem; 159 p.

Em A Gramatica Funcional, Neves oferece uma ampla visa° do
funcionalismo em lingiifstica, examinando questoes relevantes para a
compreensao de sua amplitude e importancia. Segundo a autora, Caracterizar
o Funcionalismo é uma tarefa dificil (p. 1), dada a variedade dos modelos
presentes denominados funcionalistas.

No primeiro capftulo, a autora explora diferentes concepgoes de `fungao',
colocando o leitor em contato corn a pluralidade de enfoques que se dizem
funcionalistas. Ja no segundo capftulo, a autora estabelece as bases da gramatica
de forma a definir o paradigma funcional. Na verdade, a gramdtica funcional
tern sempre em consideracdo o use de expressdes lingilisticas na interacdo
verbal, o que pressupoe uma certa pragmatizacdo do componente sintdtico-
semlintico modelo lingtiistico. (: 16)

0 terceiro capftulo 6 dedicado a comparagao entre as correntes formalista
e funcionalista, identificando-as como dois pdlos de atencdo opostos no
pensamento lingilistico (:39). Neves faz um levantamento das principais
caracterfsticas de cada corrente, tragando paralelos entre as duas formas de
analisar o fenomeno linguistic°. No quarto capftulo, sao apresentados dois
dos principais modelos funcionalistas, o de M. A. K. Halliday e o de Simon
Dik.

No quinto capftulo, encontramos a relagao entre a Gramatica Funcional
e o Cognitivismo. 0 sexto capftulo 6 dedicado aos processor de
gramaticalizagao. Aqui a autora busca nao s6 conceituar esses processos como
tambem discutir alguns de seus princfpios. Já no Ultimo capftulo 6 demonstrada
a relagao entre a gramatica funcional e os diversos campos da investigagao
lingtifstica.

Por/By Rodrigo Esteves de LIMA-LOPES (IC-CNPq/PIBIC/ CEPRIL-
Pontifi'cia Universidade CatOlica de Sao Paulo)
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A MACHADO, A R. (1998). 0 Didrio de Leituras: A Introductio de um Novo
Instrumento na Escola. Sao Paulo: Martins Fontes. (Texto e linguagem).
ISBN 85-336-0929-9.

Este trabalho, fruto de uma tese de doutorado em Lingiiistica Aplicada
ao Ensino de Linguas, articula um procedimento de analise de discurso ao
exame de um processo didatico ou formativo: a produg ao de didrios reflexivos
de leitura, no quadro de um curso universitario ministrado pela pi-61)th autora.

Nesse processo, Machado propunha a seus alunos a leitura de urn texto
e pedia-lhes que redigissem, a medida que lam lendo, urn diario na primeira
pessoa, relatando as reflexoes, questoes e problemas que a atividade de leitura
suscitava e relacionando essas questOes corn suas experiencias pessoais e seus
conhecimentos previos.

0 prefacio, escrito pelo prof. Dr. Jean-Paul Bronckart, ja apresenta as
bases teOricas mais amplas que serviram de fonte para a analise desse processo,
que sao, fundamentalmente, as ideias fundadoras de Vygotsky, Bakhtin e
Habermas, relidas e desenvolvidas pelo grupo de Didatica de Lfnguas da
Faculdade de Psicologia e Ciencias da Educacao da Universidade de Genebra
sob o rOtulo geral de interacionismo socio-discursivo.

A obra esta dividida em duas grandes partes: (I) Pressupostos tedricos
para a utilizacdo do didrio em situacao escolar (2 capitulos) e (II) A pesquisa
(6 capitulos). Seguem-se notas sobre cada capitulo, referencias bibliograficas
(6 p.) e dois anexos: o primeiro, corn a enumerack dos textos utilizados
pelos alunos para a producao dos diarios reflexivos e o segundo, com o
quationario de avaliagao do referido curso.

Em sua introducao, Machado descreve como sua experiencia pessoal
com a escrita dos didrios reflexivos levou-a a introduzir esse tipo de leitura/
escrita como pratica central de suas aulas e como, a partir do processo didatico,
surgiram as suas questOes basicas de pesquisa.

Na primeira parte do trabalho, sao apresentados os pressupostos tebricos
que subjazem a utilizacdo do diario de leituras em situacao escolar. Dentre
eles, sao fundamentais o conceito de acdo comunicativa desenvolvido por
Habermas (1981 e ss.), o conceito de genero desenvolvido por Bakhtin (1953)
e por autores que releem esse conceito em novos quadros teOricos (Schneuwly,
1994; Fairclough, 1989). Alem disso, a autora faz um levantamento das

442



498 D.E.L.T.A., Vol. 14, N°2

caracteristicas e das fungbes já atribuidas ao genero diario tanto por
pesquisadores quanto por autores diaristas e urn levantamento dos resultados
de estudos desenvolvidos sobre sua utilizagdo ern diferentes formagOes sociais.
Corn a discussao desses pressupostos, a autora busca demonstrar que o genero
escolhido pelo professor como dominante na sala de aula se constitui tanto
como urn instrumento psicolOgico de desenvolvimento como tambern urn
instrumento determinante do tipo de relagOes que se constr6em entre os
interlocutores nessa situacao de comunicagdo, parecendo-lhe haver argumentos
de diferentes ordens a favor da utilizacao do diario em sala de aula.

Na segunda parte (do capItulo 3 ao 7), a autora apresenta seu trabalho de
pesquisa propriamente dito, mostrando todo o percurso percorrido, indo da
exposigao do modelo te6rico adotado para efetuar a analise dos dados, a
descrigao da metodologia adotada, o levantamento das representagoes que
os alunos diaristas foram construindo a respeito da situagdo de comunicagdo
e do prOprio diario de leituras e, finalmente, a apresentagdo dos resultados das
analises dos diarios.

Ern suas Conclusoes, a autora discute o estatuto dos textos diaristas
produzido por seus alunos e do possivel modelo de genero que teria guiado
essas producoes, assim como o significado que se pode atribuir a criagdo da
situagdo didatica descrita. Finalmente, Machado efetua uma avaliagdo crftica
de sua prOpria nab nesse processo didatico, das teorias em que se baseou,
assim como da sua pr6pria pesquisa, apontando perspectivas que the parecem
se abrir para outros pesquisadores/educadores interessados em experiencias
didaticas semelhantes a relatada nessa obra.

Por/By Ana Raquel MACHADO (Pontificia Universidade
Cat6lica de Sao Paulo)
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Papers submitted to D.E.L.T.A. should be sent: in floppy disk, typed in WORD forWindows with no format other than paragraphs, and three paper copies. The label onthe floppy disk must specify the author's name, tittle of the paper, author's affilliationand version of word-processing programme used. To guarantee anonymity when sent toreferees, in two of the printed copies, the name, affiliation and other references thatmay identify the author must be omitted. The floppy disk will not be returned to theauthor. Therefore, please keep back-up copy for the modifications that may be suggestedby referees.
Foot-notes: located at the bottom of the page, numbered from 1. Should there be a footnote in the tittle it is to be introduced by an asterisc (*) and must not be numbered. Footnotes should not be used for bibliographical references. References should be made withinthe text, in brackets, using the surname of the author, date of publication followed by acolon and the page number; when it is not a quotation put cf before the name of theauthor (ex: Chomsky (1965:152) or (Chomsky;1965:152) and (cf.: Chomsky;1965:152)or (cf.: Chomsky :1965:152)).
Tables, charts, figures, trees must also be sent sepparately in camera ready format -laser /ink jet or indian ink. The title of tables, charts, figures, are numbered and capitalletters are used for initials.
Abstract/Resumo: In Italics, introduced by the word Assnucr or RFSUMO in two versions,
one in Portuguese and one in English of around 100 words each. It is advisable to havethem read by native speakers. They are each to be followed by 4 key words/ 4 palavras-chave, preceded respectively by the word Key Words / Palavras-Chave.
References: type the word REFERENCES 3 lines before the first entry. The entries, inalphabetical order and single spaced. Use upper case for surnames. Initials ofthe firstauthor follow the surname; initials of other authors in an entry precede the surname.Titles of books or journals are in italics and the number of journals in bold. In the secondentry of a given author his/her name is replaced by a 5 space dash. The date comes inbrackets after the author's name; other relevant date come at the end of the entry; morethan one work in the same year are distinguished by the letters a, b, etc., within thebrackets. E.g.:

SERRANI-INFANTE, S. (1997) Formaceies Discursivas e Processos Identificatorios na Aquisicaode Linguas. D.E.L.T.A., 13.1 : 63-81.
KREss, G. (1997) Before Writing : Rethinking the Paths to Literacy. London:

Routledge.
Appendices: should there be any, after the references, preceded by the Word Appendix,in upper case. If long stretches of text from published works are to be annexed, please
provide camera ready copy as well as complete bibliographical reference and permissionfrom the publishers for reproduction.
D.E.L.T.A. keeps the copyright of the papers submitted unless it officially withdrawsthis right on request. Papers submitted are not to be witdrawn after the process ofrefereeing starts.
Size: ARTICLE: maximum length: 10.000 words; OVERVIEW, DEBATE: maximumlength: 12.000 words; SQUIBS: maximum length: 6.000 words; REVIEW: maximumlength: 3.600 words.
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NORMAS PARA APRESENTAcA0 DOS TRABALHOS

Os trabalhos submetidos a D.E.L.T.A. devem ser enviados:
tom tees vias impressas, corn piginas numeradas, duas delas sem nenhuma informacao que
identifique a autoria. Em folha a parte, devem vir um titulo em portugues e urn em ingles,
alem do endereco completo, corn telefone, fax e e-mail do autor, bem como informacao
da Area em que se insere o trabalho. Os nomes dos autores, corn o sobrenome principal em
mairisculas, devem ser seguidos da filiacao por extenso;
em disquete, digitados em programa Word-for-Windows recente, sem formatacao alem de
parigrafo; deve ser colada, no disquete, uma etiqueta contendo o nome do/a autor/a, o
titulo do trabalho e o programa utilizado. 0 disquete nao sera devolvido a/o autor/a, que
deve manter seu arquivo para as eventuais modificac6es sugeridas pelos pareceristas.
Notas: devem ser digitadas em pe de pigina, numeradas a partir de 1. Se houver nota no
titulo, esta recebe asterisco e nao numeracao. As notas nao devem ser utilizadas para
referencia bibliogrifica. Estas devem ser feitas no corpo do trabalho, entre parenteses,
usando o sobrenome do autor, data de publicacao e pagina, no caso de citacao, precedido de
cf. no caso de parifrase (ex.: Chomsky (1995:152) ou (Chomsky;1995:152) e (cf.:
Chomsky;1995:152) ou (cf.: Chomsky :1995:152).
Enfase: usar itilico, nao sublinhar.
Tabelas, grificos, desenhos, quadros e irvores devem ser encaminhados, tambem
separadamente, em versa° impressa, pronta para ser fotografada, em laser/ink jet ou tinta
nanquim. Devem set numerados e ter titulo. Apenas as iniciais do titulo devem estar em
manisculas.
Abstract/Resumo: datilografados em italic°, precedidos da palavra Assnuc-r ou RESUMO,
em duas versoes de cerca de 100 palavras, uma em ingles e uma em p-ortugues. Recomenda-
se que sejam revistos por falantes nativos dos respectivos idiomas. Os Ass-rsAcrs e RFSUMOS
devem ser seguidos de quatro palavras-chave/key words, naquela lingua, precedidos do
termo Key Words ou Palavras- Chave.
Referindas bibliograficas: datilografar a expressao REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. Os autores
devem estar em ordem alfabetica, sem numeracao das entradas e sem espaco entre as
referencias. 0 principal sobrenome de cada autor, digitado em maitisculas, seguido de
virgula e das demais iniciais (do nome e sobrenomes). As iniciais de outros autores precedem
o sobrenome. Titulo de livro ou revista deve vir em italic° e o mimero de revista em
negrito. Na segunda entrada de urn mesmo autor, seu nome 6 substituido por urn taco de 5
toques. Data identificadora da obra, entre parenteses, apos o nome do autor (outras datas
relevantes, no final da entrada). Mais de uma obra no mesmo ano, distinguidas pelas letras
a, b, etc. apos a data. Ex.:
SERRANI-INFANTE, S. (1997) Formacoes Discursivas e Processos Identificatorios na Aquisicao
de Linguas. D.E.LT.A., 13.1 : 63-81.
KRESS, G. (1997) Before Writing : Rethinking the Paths to Literacy. London: Rout ledge.
Anexos: caso existam, devem ser colocados depois das referencias bibliogrificas, precedidos
da palavra Anexo. Para anexos que constituam textos originais ji publicados, enviar em
formato final para ser fotografado e incluir refer8ncia bibliografica completa, bem como
perrnissao de editores para reproducao.
A D.E.L.T.A. detem o "copyright"dos trabalhos a ela submetidos, exceto nos casos em que
esta impresso o contrario. Os trabalhos submetidos a D.E.L.T.A nao devem, sob hipotese
alguma, ser retirados depois de iniciado o processo de avaliacao.
Tamanho: ARTIGO: ate 10.000 palavras; se tiver grificos e/ou anexos, o conjunto nao
deve ultrapassar 27 piginas. RETROSPECTIVA, DEBATE: ate 12.000 palavras.
QUESTOES E PROBLEMAS: ate 6.000 palavras. RESENHA: ate 3.600 palavras.
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Chamada

Ntimero especial ano 2000

A revista DELTA lancara urn ntimero especial dedicado as perspectivas
para as areas e sub-areas da linguistica teOrica e linguistica aplicada
para o inicio do milenio.

O corpo editorial estara interessado especificamente em trabalhos
voltados aos rumos provaveis de cada area corn base em tendencias
discerniveis nas pesquisas em curso. Nab ha restricOes quanto
orientacao teOrica ou enfoque da pesquisa, sendo especialmente bem-
vindos trabalhos que levem em conta a questao da transdisciplinaridade.

Sao aceitas contribuicOes escritas em portugues, ingl'es, espanhol,
fiances e italiano.

0 prazo final para submissao é 31 de julho de 1999.

Call for Papers

DELTA is planning to launch a special issue devoted to possible
developments and prospects in the different areas and subareas in both
theoretical linguistics and applied linguistics in the years ahead.

The editorial board would be particularly interested in contributions
dealing with likely tendencies in each of the areas with special attention
to work already in progress. There are no restrictions with respect to
theoretical orientation or research emphasis, and we welcome papers
geared towards transciplinary topics.

We welcome contributions in Portuguese, English, Spanish, French,
and Italian.

The deadline for the submission of manuscripts is 31 July 1999.
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POLITICA EDITORIAL

A Revista D.E.L.T.A. publica estudos de
carater tediico ou aplicado, oriundos de qualquer
area referente ao fen8meno lingtiistico, desde
que se trate de contribuic8es ineditas.

Sera dada preferancia a trabalhos que
contenham pesquisa original, que poderao vir
em forma de ARTIGOS, DEBATES e
QUESTOES E PROBLEMAS. A Revista
publica, ainda, RETROSPECTIVAS (sintese
critica acerca do estado da ciencia), NOTAS
BIBLIOGRAFICAS e RESENHAS.

Colaboradores de todos os paises estao
convidados a submeter seus trabalhos, os quais
sera° avaliados, anonimamente, por dois
membros do Conselho Editorial
assessorados, quando necessario, por
pareceristas ad hoc. Em caso de empate, um
terceiro parecerista 6 convidado.

Tais trabalhos devem ser escritos em
portugu6s, ingles, franc6s, espanhol ou
italiano.

Artigos, Retrospectivas, Debates sao
precedidos de abstract em ingles e resumo
em portugues corn aproximadamente 100
palavras cada. Para programas a serem
usados e normas gerais de digitacao, ver
final do volume.

Os originals apresentados nao devem ter
sido publicados ou submetidos
simultaneamente a outra revista.

Ficam concedidos a revista todos os direitos
autorais referentes aos trabalhos publicados.

ASSINATURAS

A Revista D.E.L.T.A. 6 uma publicacao
semestral (fev. e ag.), podendo haver a
possibilidade de um ntimero especial incluso
na anuidade.Preco anual da assinatura no
Brasil: R$30,00 (individuos), R$60,00
(instituicoes) e R$17,00 (ntimeros avulsos).

Aceita-se permuta.
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EDITORIAL POLICY

D.E.L.T.A. is adressed to all areas of study
concerning language and speech, whether
theoretical or applied; however, only
unpublished contributions will be considered.

Preference will be given to original research
work, presented under the categories of
ARTICLES, DEBATES or SQUIBS. The
journal also carries OVERVIEWS (critical
overview of the state of the art), as well as
BIBLIOGRAPHICAL NOTES and
REVIEWS.

Researchers from all countries in the world
are invited to submit their papers which
will be sent to two anonymous referees from
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APRESENTAcAO

0 objetivo central da revista D.E.L.T.A. 6 permitir que os colegas tomem
conhecimento do que esta acontecendo na area no pats e oferecer um espago
para colocarmos os resultados de nossas pesquisas. Mas ha outros que
assumemproeminencia em momentos distintos. Esse 6 o papel principalmente,
dos numeros especiais, que ja ha alguns anos estao vindo a public°
sistematicamente.

Este miner° especial tem objetivo ainda mais especffico. Homenagear
urn dos membros da comunidade que tern tido papel muito relevante; alem de
seu trabalhos sobre lingilistica do Portugues, tern atuado efetivamente na
congregagao de colegas em torno de objetivos comuns. 0 motivo delta
homenagem is seu trabalho coordenando o projeto "a gramatica do portugues
falado", provavelmente o mais importante trabalho de grupo jamais
desenvolvido no Brasil.

uma honra para a Revista D.E.L.T.A. dedicar este mimero especial ao
de todos querido, colega Ataliba Teixeira de Castilho, publicando trabalhos
de membros e colaboradores do projeto. 0 tamanho do mimero ja seria
evidencia suficiente da importancia do professor Ataliba; acrescente-se que
alguns trabalhos ainda deverao ser incluidos em futuro ralmero regular.

Leila Barbara
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ATALIBA TEIXEIRA DE CASTILHO: 0 HOMEM, 0 PROFESSOR E 0 LINGUISTA

Adair PALAcro & Denilda MOURA (Universidade Federal de Alagoas)

A Revista D.E.L.T.A. homenageia neste numero a figura de urn estudioso
das ciencias humanas no Brasil, mais precisamente, da ciencia da linguagem, o
Prof. Dr. Ataliba Teixeira de Castilho, cujo perfil temos a pretensdo de resumir:
seri°, sem ser sisudo; despretensioso, sem ser ingenuo; ativo, sem ser ofegante;
sabio, sem ser arrogante. 0 dileto discipulo amigo do Prof. Dr. Isaac Nicolau
S alum herdou do seu mestre uma humildade dificilmente encontravel nos meios
academicos.

0 Prof. Ataliba Teixeira de Castilho fez seus cursos de Graduagdo e POs-
Graduagdo na USP, do bacharelado a livre docencia; cursos de Pos-Doutorado
no Exterior, nos Estados Unidos e na Franca; 6 Pesquisador I-A do CNPq; e
iniciou sua carreira docente como Professor de Ensino Secundario. Ern 1959 e
1960, foi Professor Contratado de Portugues no Ginasio Estadual "Prof Francisco
Roswell Freire" de Sdo Miguel Paulista, Sao Paulo; em 1960 foi tambem Professor
Interino de Latim no Ginasio Estadual e Escola Normal de Suzano, Sdo Paulo; e
em 1961 iniciou sua brilhante carreira no Ensino Universitario. De 1961 a 1975,
foi Professor Titular de Lingua Portuguesa na Faculdade de Filologia, Ciencias e
Letras de Marflia, sao Paulo; em 1970 foi "Visiting Professor" no Curso de Ns-
Graduagdo do Departamento de Espanhol e Portugues da Universidade do Texas
em Austin, Estados Unidos; de 1975 a 1991, foi Professor Titular de Lingtifstica
Portuguesa no Departamento de Lingilistica da Universidade Estadual de
Campinas; tern prestado valiosa colaboragdo a Programas de P6s-Graduagdo em
Letras e Linguistica do pats e do exterior, como Professor Convidado; desde
1991, apOs sua aposentadoria, 6 Professor Convidado Titular no Departamento
de Lingifstica da Universidade Estadual de Campinas; de janeiro de 1992 a
novembro de 1993, foi Professor Doutor de Filologia e Lingua Portuguesa da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo,
e a partir de dezembro de 1993, 6 Professor Associado nessa mesma instituigdo;
ainda na USP, a partir de junho de 1997, 6 Coordenador do Programs de POs-
Gradua.gdo em Filologia e Lingua Portuguesa.

Casou-se corn D. Celia Maria Moraes de Castilho, formando corn ela e os
tres filhos: Claudia, Celia e Rogerio, uma familia adoravel, que ja conta corn
descendentes.

A participagdo do Prof Ataliba Teixeira de Castilho na Historia da
Linguistica Brasileira tern sido ativa e continua desde seus primordios. Ele
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descobriu e estimulou talentos pelo interior de Sao Paulo, onde lecionou por
muitos anos, e foi estendendo sua atuagao pela capital extrapolando as fronteiras
do Estado para atingir outras paragens, inclusive algumas menos aquinhoadas,
que iluminou corn brilho e incentivo, deixando por onde atuou sua marca
registrada de pesquisador e figura humana inconfundiveis, e muitos amigos.

0 Prof. Ataliba Castilho 6 s6cio fundador da Associagao Brasileira de
Lingiiistica (ABRALIN), foi seu Presidente no bienio 1983-1985 e Conselheiro
da Associagao em quatro gestOes: 1969-1971, 1973-1975, 1975-1977 e 1977-
1979. Corn a vinda do Projeto da Norma Urbana Culta (Projeto NURC) para
o Brasil, assumiu, junto com o Prof. Dr. Isaac Nicolau Salum, a coordenagao
do Projeto em Sao Paulo (NURC-SP) nos dificeis momentos de sua instalagao
no Brasil; e junto corn o Prof. Dr. Dino Preti, deu infcio as primeiras publicagOes
do corpus coletado pelo Projeto em Sao Paulo e no Brasil, permitindo que
outros pesquisadores tivessem acesso a esse material tao rico, uma amostragem
da fala do brasileiro culto.

Alan da ABRALIN e do NURC, o Prof. Ataliba tern exercido varias
fungOes junto a CAPES, ao CNPq, a ANPOLL, a FAPESP, ao GEL-SP, e
junto a outras entidades cientfficas e para-cientificas, tendo tornado parte em
praticamente todos os movimentos lingiiisticos no Brasil. Ele tern tambem
apresentado trabalhos e proferido conferencias em Congressos e Seminarios,
no Brasil e no Exterior, assim como tern estagiado em varios centros de
reconhecida notoriedade no Exterior.

0 magisterio 6 o seu mundo. Professor de Portugues, de Filologia,
entusiasta do desenvolvimento dos estudos sobre lingua falada, 6 diffcil situa-
lo em um setor restrito daLinguistica: lingiiista te6rico e/ou lingiiista aplicado,
pragmatista, funcionalista, ele 6 urn estudioso avid° de novas informagOes e
enfoques, de conhecer as novas teorias que vao surgindo, sem contudo deixar-
se deslumbrar pelo imediatismo, que, no seu caso, seria incompativel com sua
sOlida formagao academica e pessoal. Alegre e informal, mas muito rigid()
consigo mesmo, leva os estudos, as reuniOes, as discussOes muito a s6rio.
Ensina para que se aprenda.

0 Ataliba 6 um cientista que se emociona com Deus e suas criaturas.
Teria que ser uma pessoa como ele para tentar e conseguir da rfgida burocracia
universitaria a permissao para a realizacao de uma defesa de tese sem a presenca
do candidato, que se encontrava em estado de coma em urn leito de hospital.
S6 urn homem totalmente comprometido corn a vida poderia ter tido a ideia e
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se empenhado em executar tal tarefa, ao mesmo tempo significativa e
aparentemente inglOria.

Ataliba e dono de uma orat6ria Weida e coerente, entremeada por
pequenas observagoes sutilmente ironicas e bem humoradas; usa com elegancia
urn "r" retroflexo que o situa geograficamente e atesta sua indiferenga para
corn os preconceitos lingilisticos. Escreve igualmente corn clareza e concisao
e tern se ocupado de mem6rias de associagOes e eventos, assim como de
homenagens a professores e colegas seus. Mas, o foco principal de suas
atengoes tern sido os emaranhados temas menos estudados e/ou compreendidos
da lingua portuguesa, entre eles a triade tempo/modo/aspecto que, por nao
apresentarem fronteiras definidas entre si, despertam incertezas aos falantes
em geral, aos neo-estudiosos de lingua portuguesa e ate mesmo aqueles que
tern grande dominio das estruturas gramaticais.

Sua preocupagao comegou em 1966, quando defendeu a Tese de
Doutorado intitulada "Introdugao ao Estudo do Aspecto Verbal na Lingua
Portuguesa" sob a orientagao do Prof. Dr. Theodoro Henrique Maurer Jr. e,
por sua extensa bibliografia, podemos observar sua constante preocupagao
em tratar desse terra.

Queremos chamar a atengao para o fato de que para descobrir modo,
tempo ou aspecto em outras linguas que por acaso desejemos estudar, faz-se
necessario entender muito bem como a lingua que dominamos desde o bergo
manifesta esses processos. Quando dizemos: "acendi o fogo", nao fui eu que
de fato o "acendi" (uma impossibilidadepragmatica reconhecida e indiscutivel
em portugues), mas sim que possibilitei esse causativo atraves de um morfema
prefixal, sufixal ou atraves de uma partfcula independente. Por outro lado, as
nogOes temporal e modal, que em portugues se expressam por urn morfema
flexional junto a raiz verbal, podem nao estar representadas por urn morfema
em outra lingua, mas a nogao daquela temporalidade pode ser fornecida por
um morfema aspectual. Por estranho que possa parecer, as introspecgOes de
Ataliba sobre esses processos em lingua portuguesa tern sido urn ponto de
partida para a percepgao de fenomenos similares em outras linguas. Essa
reflexao nao s6 sintetiza o Obvio, a universalidade das linguas, mas tambern a
necessidade de uma formagao lingiiistica solida para a compreensao de outras
e, ate mesmo, de nossa pr6pria lingua.

A sua atuagao em Associagoes Cientificas, em Grupos de Estudo, como
fundador, organizador, grande incentivador, ou s6cio, é outra marca inconteste
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do Lingiiista, cuja sOlida formagao humanistica o situa na inter-relagao da
ciencia da linguagem corn outras ciencias humanas e sociais.

Fundador do Grupo de Estudos Lingiiisticos do Estado de Sao Paulo
(GEL), em 1969; foi seu primeiro Presidente de 1969 a 1971; Secretario de
1978 a 1979, sendo Presidente o Prof. Rodolfo Bari, gestao em que se principiou
a publicagao dos Estudos Lingiiisticos (Anais dos Seminarios do GEL).

Membro da Comissao de Organizagao da Associagao Brasileira de
Lingiiistica (ABRALIN) em 1969, juntamente corn J. Mattoso Camara Jr. e
Aryon Dall'Igna Rodrigues; Conselheiro em quatro gestoes e Presidente de
1983 a 1985.

No Programa Interamericano de Lingilistica e Ensino de Idiomas
(PILED, 6 um dos Delegados brasileiros, desde 1969; Diretor do V Instituto
do PILEI, realizado na Universidade Estadual de Campinas, de janeiro a
fevereiro de 1980.

Na Associagao de Filologia e Lingiiistica da America Latina (ALFAL),
desde 1969; Vogal de 1981 a 1992; Presidente da Comissao Organizadora do
IX Congresso Internacional, realizado na Universidade Estadual de Campinas
em agosto de 1990; atualmente b Coordenador da Comissao de Lingiiistica
Portuguesa, criada durante o X Congresso, a partir de 1993.

E filiado a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC),
desde 1969; e a Sociedade Brasileira de Histbria da Ciencia, desde 1983:

Ataliba 6 possuidor de uma lideranga, cientifica e social, inegavel, e
comprovada atraves de seus Projetos de Pesquisa Coletiva. Coordenou a
execugao do "Projeto de Estudo da Norma Urbana Lingiiistica Culta da Cidade
de Sao Paulo" (Projeto NURC) juntamente corn Isaac Nicolau Salum (1969-
1980) e Dino Preti (desde 1981). Participou de todas as "Reunioes Nacionais
dos Responsaveis pela Execugao do Projeto NURC no Brasil" de 1969 a
1989, num total de 15 Reunifies, nas cidades selecionadas pelo NURC: Porto
Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

0 seu Projeto mail recente "Projeto de Historia do Portugues de Sao
Paulo" (PHPSP), iniciado em 1995, corn sede na Area de Filologia e Lingua
Portuguesa da USP, tem por objetivo historian o portugues da Cidade de Sao
Paulo, em comparagdo corn o Portugues implantado em outras capitais
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brasileiras. Esse Projeto esta sendo desenvolvido com a participacao de alunos
da graduagdo e da pOs-graduagdo da USP, o que demonstra mail uma faceta
de sua atuagdo - a formagdo de pesquisadores.

0 seu grande "Projeto de Crramatica do Portugues Falado" (PGPF),
que coordena desde 1988, tern por objetivo a redagdo coletiva de uma gramatica
referencial do portugues culto falado no Brasil, corn base nos materiais do
Projeto NURC/Brasil. Ataliba conseguiu reunir 35 pesquisadores de 12
universidades brasileiras, de posigOes teOricas distintas, distribuidos por cinco
Grupos de Trabalho (Fonetica e Fonologia, Morfologia, Sintaxe I, Sintaxe II
e Organizagdo Textual Interativa). E a sua proposta de 1987 6 seguida corn
rigor, determinagao e otimismo. E o queparecia dificil inicialmente, em fillip)
da heterogeneidade do grupo, foi por ele conseguido - as Convergencias sobre
a Organizagdo da Gramatica, a Metodologia e os Pressupostos Te6ricos: v.
Kato (Org.) 1996: 11-14, e Castilho (Org.) 1990.

Por toda a sua contribuicao efetiva a HistOria da Linguistica Brasileira
e, em especial, por seu Grande Projeto de Gramatica do Portugues Falado, a
Revista D.E.L.T.A. dedica esse mimero especial a esse grande empreendedor
dos estudos lingilisticos no Brasil.

Para concluir esse texto em que tentamos tracar o perfil de Ataliba,
relacionamos a seguir o Produto do seu Grande Projeto de Gramatica do
Portugues Falado (PGPF).

1. Ataliba Teixeira de CASTILHO (Org.) Gramdtica do Portugues Falado.
Volume I: A Ordem. Campinas/Sao Paulo: Editora da UNICAMP/FAPESP,
1990. (Serie Pesquisas).

2. Rodolfo ILari (Org.) Gramdtica do Portugues Falado. Volume II: Niveis
de Analise Lingtifstica. Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 1992. (Serie
Pesquisas).

3. Ataliba Teixeira de CASTILHO (Org.) Gramdtica do Portugues Fa lado.
Volume III: As Abordagens. Campinas/SP: Editora da UNICAMP/FAPESP,
1993. (Serie Pesquisas).

4. Ataliba Teixeira de CASTILHO e Margarida BASILIO (Orgs.) Gramatica do
Portugues Falado. Volume IV: Estudos Descritivos. Campinas/SP: Editora
da UNICAMP/FAPESP, 1996. (Serie Pesquisas).

5. Mary A KATO (Org.) Gramdtica do Portugues Falado. Volume V:
Convergencias. Campin as/SP: Editora da UNICAMP/FAPESP, 1996.
(Serie Pesquisas).
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6. Ingedore G. Villaga Koch (Org.) Gramktica do Portugues Falado. Volume
VI: Desenvolvimentos. Campinas/SP: Editora da UNICAMP/FAPESP,
1996. (Serie Pesquisas).

As publicagoes que relacionamos a seguir constituem mais uma marca
memoravel da sua atuagao.

ATALIBA TEIXEIRA DE CASTILHO (PUBLICAcOES)

1. Livros

1962a - (Org.) Anais da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Mari lia,
vol.I (1959-1961). Marl lia, FFCL.

1965a A Nova Nomenclatura Gramatical Brasileira e suas Relac5es corn a
Terminologia Latina, em parceria corn Enzo Del Carratore. Mari lia, FFCL
[Colegao Estudos n. 1].

1967a A Sintaxe do Verbo e os Tempos do Passado em Portugues. Marl lia.
FFCL [Colegao Estudos n. 12]. Resenhas: Ricardo Carballo Calero, Sobre
Lingua e Literatura Galega. Vigo, Galaxia, 1971, pp. 266-268. Manfred
Sandmann, 1972, Romance Philology 26: 506-507, 1972.

1968a - Introduce-10 ao Estudo do Aspecto Verbal na Lingua Portuguesa.
Marl lia, FFCL [Co legao Teses n. 6]. Resenhas: Luiz Carlos Travaglia,
1981, 0 Aspecto Verbal no Portugues. Uberlandia, Un. Fed. de
Uberlandia, pp. 24-26. Wolf Dietrich, 1983, El Aspecto Verbal en las
Lenguas Romanicas. Madrid, Gredos, pp. 140-143.

1970a - (Org.) Projeto de Estudo da Norma Lingiiistica Cu lta de Algumas
das Principais Capitais Brasileiras. Mari lia, Conselho Municipal de
Cultura.

1978a - (Org.) Subsidios a Proposta Curricular de Lingua Portuguesa para
o 2° Grau. Sao Paulo/Campinas, Secretaria de Estado da Educagao/
UNICAMP, 1978, 8 vols.; republicado em Sao Paulo, Secretaria de Estado
da Educagao, 1988, 3 vols.

1984a - (Org.) Atas do V Institute Interamericano de Lingiiistica. Cadernos
de Estudos Linghisticos 6 [UNICAMP].

1986a - (Org., corn Dino Preti) - A Linguagem Falada Culta na Cidade de
Sao Paulo. Sao Paulo, TAQ/FAPESP, vol. I, ElocugOes Formais.

1986b - Uma Proposta para o Ensino de Gramatica no I° e 2° Graus.
Campinas, Secretaria de Estado da Educagao/UNICAMP, mimeo.

1987a (Org., corn Dino Preti) - A Linguagem Falada Culta na Cidade de
Sao Paulo. Sao Paulo, TAQ/FAPESP, vol. II, Dialog os entre dois
informantes.
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1987b - (Org.) A Ordem do Sujeito Nominal no Portugues Cu lto Falado em
Sao Paulo. Resultados de Grupo de Trabalho coordenado por Paola
Bentivoglio, UNICAMP, ms. inedito.

1989a - (Org.) Portugues Cu lto Falado no Brasil. Campinas, Editora da
UNICAMP.

1990a - (Org.) Gramatica do Portugues Falado. Campinas, Editora da
UNICAMP/FAPESP, vol. I, A Ordem; segunda edigao, 1991. Resenhas:
Giampaolo Salvi, Lingua e Stilo 26: 661-663, 1991; Madalena Colago,
Revista Internacional de Lingua Portuguesa 5/6: 235-236, 1991.

1991a - (Org.) Sistematizacao de Arquivos Publicos. Campinas, Editora da
UNICAMP.

1993a - (Org.) Gramatica do Portugues Falado. Campinas, Editora da
UNICAMP/FAPESP, vol. III, As Abordagens.

1993b (Org.) Atas do IX Congresso Internacional da ALFAL, vols. I
(Conferencias), II (Grupos de Trabalho), no prelo: vols. III-V
(Comunicacoes).

1996 - (Org., juntamente corn Margarida Basilio) - Gramcitica do Portugues
Falado. Campinas, Editora da UNICAMP/FAPESP, vol. IV.

1998 - A Lingua falada no Ensino de Portugues. Sao Paulo, Contexto.

2. Capitulos de Livros. Artigos em Revistas Especializadas e em Atas de
Congressos. Verbetes em Dicionarios Especializados. Prefacios

1962a - A Lingua Portuguesa no Brasil, Alfa 1: 9-24.
1962c - Estudos Lingiiisticos no Brasil, Alfa 2: 135-143.
1963a - A Reforma dos Cursos de Letras, Alfa 3: 5-44.
1963b Estruturalismo, Hist6ria e Aspecto Verbal, Alfa 4: 138-166.
1964a - A Poesia de Carlos Drummond de Andrade, Alfa 5/6: 9-40.
1965b - Metodologia da Redagao, Didatica 2: 35-48.
1965c - Recursos da Linguagem Impressionista em Raul Brandao, Alfa 7/8:

19-38.
1965d - A Cadeira de Lingiiistica no Curso de Letras, Alfa 7/8: 155-161.
196Th - A Onomasiologia no Lexico e na Sintaxe, de parceria corn Enzo Del

Carratore, Alfa 11: 129-150.
1967c - A Lingiiistica no Brasil / A Lingua Portuguesa no Brasil / Carlos de

Laet, em Massaud Moises e Jose Paulo Paes (Orgs.) Pequeno Dicioncirio
de Literatura Brasileira. Sao Paulo.

1969a - Projeto de Descrigao do Portugues Culto na Area Paulista, Letras de
Hoje 4: 73-78.
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1969b - A Descricao do Portugues Culto, Supl.Lit. de OESP, 23.3.1969,
reproduzido em Letras de Hoje 3: 117-123.

1970b - Sur l' aspect verbal en portugais, Revue roumaine de linguistique 15:
247-249.

1972a - Rumos da Dialetologia Portuguesa, Alfa 18/19: 115-153, 1972/1973
[Miscelanea de Estudos Dedicados a T.H. Maurer Jr.].

1973a Prefacio ao livro de Dino Preti, Niveis Sociolingiiisticos. Sao Paulo,
Companhia Editora Nacional.

1973b P6s-Graduacao e Planejamento da Pesquisa Lingiiistica, Alfa 18/19,
497-515, 1972/1973.

1973c 0 Estudo da Norma Culta do Portugues do Brasil, Vozes 67/8: 21-25.
1974 - A Linguistica Aplicada ao Ensino do Portugues, Didatica 9/10: 5-14.
1978b - Os Sons/ Problemas de Analise Gramatical, em Castilho (Org. 1978 a),

vol. 5, pp. 12-44.
1978c Para o Ensino da Hist6ria da Lingua Portuguesa, em Castilho (Org.

1978 a), vol. 6, pp. 93-125.
1978d - Analise Preliminar dos Demonstrativos, Estudos Lingiiisticos 1: 30-

35 [Anais dos Seminarios do GEL].
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MORFOLOGICA E CASTILHAMENTE: .

UM ESTUDO DAS CONSTRUCOES X-MENTE NO PORTUGUES DO BRASIL

(Morphologically and "Castilho"-wise:
a study of X-mente formations in Brazilian Portuguese)

Margarida BASHI° (Pontificia Universidade Catolica
do Rio de Janeiro)

ABSTRACT: This work addresses the question of the morphological structure of
X-mente forms and of the degree of productivity ofmente informing adverbs
in Brazilian Portuguese. The author (a) shows that mente is not properly a
suffix in Brazilian Portuguese; (b) claims that, although the great majority of
morphological types of adjectives can be involved in X-mente adverbs, the
formative mente does not have inflection level productivity; and (c) presents
a preliminary study of productivity conditions of mente in forming modal
adverbs.

RESUMO: Neste trabalho e discutida a estrutura morfolOgica das construcoes
X-mente no portugues do Brasil e estudadas em carater preliminar as
condicoes de produtividade das construcdes adverbiais X-mente no portugues
do Brasil. A autora (a) problematiza a analise de mente como derivacao
sufixal; (b) observa que, embora a produtividade de mente nao possa ser
considerada de nivel flexional, a grande maioria de tipos moifologicos de
adjetivos podem ser envolvidos em construccies X-mente; e (c) faz uma anklise
preliminar das condiroes de produtividade de adverbios modalizadores em
mente.

KEY WORDS: Lexical Productivity; Affixation; Adverb Formation; Brazilian
Portuguese.

PAIAVRAS-CHAVE: Produtividade Lexical; Afixacao; Formacao de Adverbios;
Portugues do Brasil.

Os adverbios em -mente trazem urn problema interessante em relacao a
questa() da delimitagdo de unidades lexicais, na medida em que, por um lado, ha
dtividas quanto a seu carater sufixal e, por outro, propostas de atribuicao de
status flexional. Neste trabalho vamos discutir as duas colocagOes e determinar
algumas condigoes de produtividade do sufixo mente no portugues do Brasil.
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As gramaticas do portugues em geral consideram a formagao de adverbios
em -mente como urn processo de afixagao; -mente seria, pois, um sufixo que se
adiciona a adjetivos para a formagao de adverbios (v., por ex., Cunha e Cintra
1985, Said Ali, 1921/1964 etc.). Entretanto, as formas em -mente apresentam
caracterfsticas peculiares, em confronto corn as demais formagOes sufixais em
portugues. Estas caracterfsticas sao de cunho fonologico, morfolOgico e sintatico.

Do ponto de vista fonolOgico, a primeira peculiaridade a que nas
formagOes em -mente a acentuagao da palavra base nao se submete totalmente
a do sufixo, como é de regra nas formagoes sufixais do portugues brasileiro.
Considere-se, por exemplo, a diferenga de padrao acentual entre nitidamente
e nitidez ou inutilmente e inutilidade: no primeiro membro do par temos um
padrao acentual com dois picos, enquanto no segundo, o acento da palavra
base se neutraliza frente ao acento do sufixo. A diferenga entre os dois casos
nao pode ser considerada como oriunda do fato de que -mente, formando
uma sflaba separada, nao se funde com elementos fonologicos anteriores como
acontece corn -ez e -idade, porque tambem é clara a diferenga de padrao
acentual entre formas como intensamente e pensamento, por exemplo.

A caracterfstica fonolOgica mais saliente das formagOes em -mente, no
entanto, 6 o fato de que as vogais medias abertas, embora passando a posigao
pre-tonica em virtude do acrescimo de -mente, deixam de apresentar o
fechamento caracterfstico desta posigao, como vemos em certamente,
brevemente, supostamente, em oposigao a certeza, brevidade e suposicao.

Do ponto de vista morfologico, formagOes em -mente apresentam uma
caracterfstica que contraria definicOes morfolOgicas classicas opondo derivagao
e composigao, na medida em que formagoes adverbiais em -mente sao
construfdas a partir da forma feminina do adjetivo correspondente, assim
configurando uma situagao que fere frontalmente a regra geral de que formas
flexionadas nao podem ser derivantes. As proposigoes alternativas de que (a)
formagoes em -mente seriam alomorfes em -a dos radicais derivantes; ou de
que (b) o sufixo seria -amente nao sao realmente viaveis, na medida em que
alternancias tfpicas de formagao do feminino se mant."6m no caso de bases de
formagoes em -mente, como em religiosamente, em que se mantem a alternancia
submorfernica entre vogal media fechada na forma do masculino e aberta na
forma do feminino do sufixo -oso; adjetivos uniformes nao apresentam
acrescimo de -a, como em prudentemente, mas adjetivos patrios apresentam a
base em -a, como em espanholamente; a alomorfia peculiar da formagao do
feminino se verifica em aumentativos, como em valentonamente; e assim por

481



BASiLIO 17

diante. Temos, portanto, que concordar que formagoes em -mente sao feitas a
partir de uma forma flexionada para o feminino.

Do ponto de vista sintatico, o fato de podermos enumerar mais de urn
adjetivo e utilizar -mente apenas na ultima formagao, como em cuidadosa,
vagarosa e pertinazmente, indica o carater nao afixal de -mente; ou o car/ter
nao preso de afixos, caso alguns prefiram esta alternativa de andlise.

Em suma, a pauta acentual, a situagao flexionada da base e a relativa
mobilidade de posigao de -mente emrelagao a suas bases mostram que a andlise
de formagOes em -mente como derivagOes sufixais 6 problemdtica.

Como, entao, analisar as formagOes X-mente? Alguns fatores apontariam
para uma andlise de X-mente como composigao, embora o proprio conceito
de composigao nao sej a incontroverso. Na abordagem tradicional, palavras
compostas sao definidas como palavras formadas corn dugs ou mais palavras
ou radicais. Na abordagem estruturalista, a composigao 6 definida pela presenga
de dois ou mais radicais. Na morfologia gerativa, a composigao 6 vista a partir
da Hip6tese Lexica lista como a utilizagao lexical de estruturas sintaticas
(Jackendoff, 1975) ou quase (Anderson, 1992).

Do ponto de vista morfo-semantico, a composigao se distingue da derivagao
pela fungao de multiplicar as possibilidades de denotagao do lexico atraves da
utilizagao de estruturas sintdticas como mecanismos de expansao lexical. A partir
de uma estrutura fixa, do tipo [S +Adj]S, [V+S]S, etc., em que apenas o significado
estrutural esta previsto, 6 possivel combinar a semantica de quaisquer liens lexicais,
desde que obedecida a especificagao categorial. Na derivagao, ao contrdrio, temos
elementos fixos, formas presas, de semantica pre-determinada e posigao pre-
determinada, que se adicionam a radicals para a formagao de novos elementos
denotadores. 0 conjunto pre-determinado de afixos, ou, alternativamente, regras
de adigao de afixos, projeta a classe das expansOes lexicais possiveis com suas
interpretagoes basicas.

Entretanto, conforme observado em B asilio (1987), certas palavras ou
radicais podem se tornar recorrentes em composigOes, cristalizando-se como
afixos funcionais, embora mantendo suas caracteristicas morfo-sintaticas de
composigao. Por exemplo, no padrao [V +S]S, que forma agentivos ou
instrumentals como mata-mosquito, guarda-casaca, porta-bandeira etc. os
elementos guarda- e porta recorrem em ininneras formagOes, algumas bastante
recentes, tais comoporta-retrato, porta-guardanapo etc., revelando uma tendencia
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a cristalizagao de carater afixal. Parece ser este o caso de -mente, que, como
sabemos, deriva de uma expressao cristalizada. No caso, a forma se teria
cristalizado funcional e semanticamente, mas mantendo as caracterfsticas sintaticas
de composigao, ou seja, a situacao de concordancia. A analise de formas em
mente como compostas explicaria a manutengdo da acentuagao, o nao fechamento
das vogais medias abertas e a flexao do feminino na base da construgao. A
possibilidade de enumeragao de adv6rbios corn a ocorrencia concreta de
mente apenas no ultimo elemento 6 de carater mais complexo, mas encontramos
um correlato composicional para este tipo de comportamento nas composigoes
de adjetivos como socio-economic°, agro-industrial, franco-brasileiro etc.,
em que o sufixo caracterizador do adjetivo 6 cancelado no primeiro elemento
da composigao. Ha uma situagao andloga no lado da prefixagao em pares do
tipo micro e macro estrutura, infra e super estrutura, maxi e mini saia, multi
ou interdisciplinar, e assim por diante (cf. Basilio, 1989).

0 caso de X-mente enquanto forma composta 6 mais complexo do que o
dos adjetivos acima por causa da presenga do e nas enumeragOes de formas
em mente e.tambern pelo fato de que processor de formagao de palavras corn
fungao de mudanga categorial sao fundamentalmente derivacionais. Do ponto
de vista morfolOgico, portanto, as formagoes em mente nos deixam com
uma escolha entre uma derivagao esdrimula e urn caso estranho de composigao
corn finalidades de mudanga categorial.

Existe na literatura sobre a morfologia dos adverbios uma preocupagao
tambem do lado oposto, a saber, a possibilidade de que a formagao de adverbios
fosse considerada flexional, dada a sua produtividade supostamente plena (v.
Bauer, 1983). Scalise (1990), rebatendo a proposta, examina as restrigoes de
aplicagao da regra de adigao do sufixo mente no italiano e apresenta dados
do italiano que passo a cotejar com o portugues.

A primeira observagao de Scalise (doravante S) 6 que mente nao se
adiciona a possessivos, demonstrativos, indefinidos e numerais, o que tambem
se verifica no portugues, a excegao dos numerais ordinais, cuja situagao 6
menos clara neste particular.

Passando a adjetivos propriamente ditos, S afirma que a maior parte das
restrigOes operando sobre mente 6 de ordem semantica e coloca, em primeiro
lugar, que -mente nao se combinaria corn adjetivos designando propriedades
ffsicas, ex.: *bellamente, *calvamente, *bruttarhente. Esta colocagao levanta duas
questOes.
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A primeira, de cunho mais geral, se relaciona a conveniencia ou nao de
estabelecermos restrigoes semanticas em processor particulares. A meu ver, a
questao das incompatibilidades semanticas deve ser tratada em outro nivel que
nao o morfolOgico, a menos que estas sej am peculiares aura determinado processo
em vez de apenas se manifestarem nele. Isto nos leva a segunda questao, a de se
a adigdo de mente a urn adjetivo para a formagao de adverbios seria compativel
corn adjetivos que den otam propriedades fisicas. Ora, se adverbios sac)
modificadores de adjetivos, adverbios, sentencas ou enunciados, mas nao de
substantivos, a utilizagao de adjetivos denotando propriedades fisicas como base
para a formagdo de adverbios tern como produto urn use indireto e, portanto,
complexo e menos Obvio. Entretanto, a colocagdo de Scalise nao pode ser tomada
em termos absolutos no que tange ao portugues. Exemplos como *carecamente,
talvez possam ser considerados in aceitaveis, pelo menos por enquanto.
Considerem-se, todavia, os seguintes exemplos:

(1) A manequim esguiamente desfilava seus anos de dieta e malhagdo.
(2) Maria desfilava lindamente nua.
(3) Fiquei constrangida diante da menina que vesgamente se esforgava
em me fitar.
(4) Ele tentou correr, ainda que capengamente; mas acabou caindo.

Em (1), esguia esta sendo empregado como adverbio, mas denota a esguiez
de Joana; em (2), lindamente denota qualidades fisicas de Maria, pelo menos em
uma das interpretagOes; em (3), o adverbio denota diretamente a propriedade da
menina de ser vesga; em (4), capenga pode se referir ao fato de que o sujeito 6
capenga. E de se notar, no entanto, uma certaresistencia e, digamos, uma vocacao
menor de denotagdo fisica para os adverbios em mente, a qual seria melhor
acomodada, no entanto, em termos da dicotomia condigOes de produtividade/
condigoes de produgdo (Basilio, 1993).

A segunda colocagao de S 6 a de que adjetivos denotando cor nao sdo
disponiveis como bases para formagoes em mente. A rejeigdo de Domes de
cores 6 mais clara em casos como *azulmente ou *verdemente, mas parece
haver uma gradagao na qual o fator relevante parece ser nao semantic°, mas
morfologico e sintatico. Em primeiro lug ar, a aceitabilidade de ?amarelamente
6 sensivelmente maior que *azulmente, pelo pr6prio fato da adequagao mOrfica
da base Xa; form as como ?cinzentamente e ?vermelhamente em confronto
como *azulmente e *marronmente mostram que o fator mOrfico e o
predominante na diferenga de aceitabilidade.
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Adicionalmente, a rejeigao se esmaece quando nomes de cores apresentam
uma feigao exclusivamente adjetiva, como em:

(5) Roseamente pintada em toques delicados, a porcelana revivesceu.
(6) Tecida em tons purpureamente fortes, a tapegaria era de grande valor.

Parece, pois, que o problema maior reside nao tanto na semantica de
cores mas no carater primariamente substantivo que os nomes de cores
apresentam. E interessante observar, entretanto, que as cores aproximadas
sao mais facilmente adverbializadas, ao contrario das cores "puras", por
assim dizer:

(7) 0 cabelo avermelhadamente castanho brilhava ao sol.
(8) 0 dia foi se prolongando acinzentadamente; e de tarde comegou a
chover.
(9) Esverdeadamente azul, a pedra era das mais raras.

Resta verificar se o que condiciona a maior propensidade de formagao 6
a semantica da aproximagao ou a morfologia prOxima da do Particfpio Passado.
0 exemplo (10)

(10) Aquele sangue jorrando rubramente.

sugere que a aversao das cores aos adverbios nao 6 total nem em formas primitivas.

S continua sua exposigao dizendo que entre um sentido literal e urn
metaforico, mais abstrato, -mente sempre seleciona o menos concreto. Apesar
da dificuldade de decifrarmos o que se entende por concreto, abstrato e
metaforico, em textos mais recentes, a colocagao de S e relativamente clara
em casos como *bellamente, considerado como impossfvel no italiano e
ocorrente em portugues fundamentalmente no sentido menos concreto.
Entretanto, mais uma vez a proposigao poderia ser colocada mais
convenientemente em termos de condigoes de produgao. Nos exemplos abaixo,
tanto urn significado mais concreto quanto urn mais metaf6rico ocorrem em
portugues:

(11) Teatralmente este roteiro mao a viavelgoao sempre agiu teatralmente.
(12) Viver economicamente implica em fazer pesquisa de mercado todos
os dias /Economicamente o pals tem duas alternativas, ambas calamitosas.
(13) Profissionalmente eu me defino como lingiifsta/ Ele nao agiu
profissionalmente.
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Um outro ponto em que o portugues se distancia do italiano no que se
refere a formagoes em mente é o fato de que, ao contrario do que S alega
para o italiano, -mente pode ser adicionado a formagOes compostas em
portugues, conforme ilustrado abaixo:

(14) Acho que sociolingiiisticamente falando podemos fazer esta
afirmagdo.
(15) Economico-financeiramente a situagao da Coreia é crftica.

Passando a uma observagdo mais sistematica das condigOes de produtividade
da regra de adigao de -mente na formagdo de adverbios a partir de adjetivos,
podemos observar que -mente pode ser acrescentado a maioria dos tipos
morfolOgicos de adjetivo denominal, conforme ilustrado abaixo:

(16) socialmente, ocasionalmente, racionalmente, letalmente, essencialmente
(17) historicamente, energicamente, liricamente, romanticamente,
ceticamente
(18) honrosamente, indecorosamente, perigosamente, pegajosamente,
maravilhosamente
(19) monetariamente, tributariamente, utilitariamente, etariamente,
humanitariamente
Existem dificuldades maiores, entretanto, com os adjetivos patrios ern

es e ense e corn os adjetivos em udo; e baixa utilizagdo nos adjetivos em
ano, embora nao se trate de uma barreira absoluta.

Quanto aos adjetivos deverbais, podemos, mais uma vez, verificar
condigOes normais de produtividade em quase todos os tipos morfolOgicos:

(20) pausadamente, deliberadamente, antecipadamente, refletidamente,
(21) insistentemente, constantemente, evidentemente, ardentemente,
decentemente
(22) relativamente, positivamente, consecutivamente, respectivamente,
primitivamente
(23) compulsoriamente, contraditoriamente, obrigatoriamente,
(24) visivelmente, sensivelmente, possivelmente, provavelmente,
incrivelmente

Uma atengdo especial deve ser dada ao caso dos nomes de agente. Entre
as formagoes X-dor, esperarfamos que os substantivos primarios n-do
encontrassem uma forma adverbial, que seria possfvel apenas para os adjetivos,
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conforme ilustrado abaixo:

(25) ameagadoramente, assustadoramente, compensadoramente
(26) *administradoramente, *varredoramente, *compressoramente

Os exemplos acima fortalecem a hip6tese de Basilio (1981), segundo a
qual o uso adjetivo de formagoes em dor do tipo das bases de (26) seria
apenas superficial, nao se configurando os nomes de agente como sendo
tambem adjetivos. A mesma impossibilidade de (26) se verificaria para
formagOes andlogas em nte:

(27) *fortificantemente, *detergentemente, *alvejantemente,
*tranquilizantemente
(28) *repetentemente, *litigantemente, *manifestantemente

apesar da possibilidade de uso adjetivo dessas formas. No caso dos adjetivos
propriamente ditos em -nte, no entanto, a situagao 6 menos clara que no caso
de -dor, conforme vemos abaixo:

(29) ?angustiantemente, ?sufocantemente, ?estressantemente,
?comoventemente
(30) ?resfolegantemente, ?ofegantemente, ?arquejantemente

Em (29) e (30), as formas sao mais ou menos aceitaveis; mas,
simplesmente, nao se usam. A repetigao fonolOgica nao parece exercer algum
papel mais relevante, na medida em que formas como frequentemente,
recentemente, decentemente, constantemente, terminantemente,
incessantemente etc. nao apresentam problema. A razao mais provavel 6 da
natureza de estrategias sintatico-semanticas. No caso de (30), por exemplo, a
utilizagao do gerundio poderia bloquear as formagoes em mente. E pouco
provavel, por exemplo, que se escolha resfolegantemente em vez de
resfolegando; mas as formagOes estariam morfologicamente disponfveis.

Neste levantamento sumario das condigOes de produtividade de mente
na formagao de adverbios no portugues do Brasil, verificamos que a grande
maioria dos tipos morfolOgicos de base adjetiva sao derivantes adverbiais.
Observamos, tambem, que alguns tipos de formagao apresentam condigOes
precarias de realizagao, o que desqualifica a hipOtese da produtividade absoluta
ou aproximadamente flexional.
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Finalizando, passo a examinar as condigOes deprodutividade de formagOes
em mente como modalizadores, a partir de Castilho e Castilho (1992),
doravante CC. Nestas situagoes, as possibilidades de formagao sao fortemente
relacionadas aos valores modalizadores de adverbios, assim como a fatores
ret6ricos, en faticos.

Segundo CC, os modalizadores epistemicos se dividem em tres subclasses:
asseverativos, quase-asseverativos e delimitadores (hedges). Dentre os
asseverativos, encontramos uma quantidade consideravel de formagOes em
mente: efetivamente, obviamente, inegavelmente, incontestavelmente,
realmente etc. Como a utilizagao de asseverativos tem efeito enfatico, 6 natural
a presenga, dentre os asseverativos, de formagoes in-X-vel, em que a derivagao
parassintetica 6 utilizada exatamente para formar um adjetivo que enfatize a
impossibilidade de realizagao da agao veiculada pelo verbo (v. B asilio, 1992).
A eliminagao do prefixo negativo deste tipo de construgao acarretaria a negagao
do sentido, de tal modo que qualquer destas formas, se privada do prefixo
negativo, certamente deixaria de ser epistemica asseverativa; a adigao de um
prefixo negativo, se/onde cablvel, teria o mesmo efeito. 0 que 6 interessante
nestas construgOes 6 que a forma positiva do adverbio nao ocorre, apesar da
possibilidade de ocorrencia da forma positiva como adjetivo:

(31) Isto 6 inegavelmente complexo *negavelmente
(32) A proposta 6 incontestavelmente interessante
*contestavelmente
(33) E incontestavel que a proposta 6 interessante
(34) A proposta pode ser conveniente, mas que ela seja interessante 6
contestavel.

Os quase-asseverativos na dassificagao de CC indicam uma hipotese. Os
casos mais obvios em mente sao os de possivelmente e provavelmente, em que
a prefixagao negativa subverteria significativamente a situagao modalizadora. 0
caso de *impossivelmente traz uma questao curiosa, a da impossibilidade de
utilizagao adequada de qualquer tempo verbal. Assim, embora improvavelmente
nao seja propriamente uma construgao tranqffila, tambem nao 6 impossivel;
enquanto impossivelmente parece ser realmente impossivel, mas por razOes outras
que nao as morfolOgicas, o que cria uma questao interessante para a nogao de
produtividade lexical.

Ainda na classificagao de CC, os epistemicos delimitadores sao os que
parecem mais admitir novas formagoes, na medida em que novos campos de
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delimitagao estao sempre disponfveis; por exemplo, do mesmo modo que
biologicamente e geograficamente, podemos enumerar um sem-niimero de outras
disciplinas, incluindo-se formac-des compostas correspondentes a abordagens
interdisciplinares, tais como socio-interacionalmente, economico-
financeiramente, bio-eticamente, clono-geneticamente etc.

A outra situacao de grande abertura para a formagao de adverbios em
mente 6 a da modalizacao afetiva. Em CC, os afetivos sao subdivididos em
dois tipos, os subjetivos, que se voltam para a proposicao, e os intersubjetivos,
que se voltam para a interagao. No primeiro caso, como o que esta em jogo
6 a proposicao, podemos encontrar adverbios e suas negagOes, como em
felizmente e infelizmente, embora a maior parte dos usos sej a a de expressao
de estranheza. Nestes, encontramos uma situagao andloga a dos asseverativos:

(35) Incrivelmente, ele consegue trabalhar 36 horas seguidas *crivelmente

No segundo caso, como o que esta em jogo 6 a interagao, nao se esperam
negacOes de significados positivos de adjetivos, de modo que formagOes do tipo
de insinceramente ou desonestamente sao descartadas como alternativa para
sinceramente e honestamente, apesar da disponibilidade destas formacoes para
outros usos adverbiais.

Esta breve introducao as possibilidades de formagao de adverbios em
mente a partir de adjetivos, levando em consideragao as utilizagoes dos
adverbios, mostra que a situagao de produtividade de formagOes adverbiais
nao 6 facilmente delimitada de um ponto de vista exclusivamente morfolOgico,
o que evidencia a necessidade de urn estudo cuidadoso da relagao entre
disponibilidades estruturais e seus correlatos na realidade funcional.
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A NASALIDADE, UM VELHO TEMA

(Nasality, an Old Theme)

Leda BIsoL (Pontificia Universidade Catolica, Rio Grande do Sul)

ABSTRACT: The aim of this paper is to show that Portuguese has two processes of
nasalization, operanting in separate levels, the lexical one that originates the
diphthong and the postlexical that originates the nasal vowel. In the formation
of the diphthong, the stability effect, a local condition, is the fundamental point
as the assimilation is, as spreading, for the nasal vowel.

RESUMO: 0 objetivo deste artigo e mostrar que o portugues possui doffs
processos de nasalizacao que, em niveis fonologicos separados, lexical e
pos-lexical, originam, respectivamente, o ditongo e a vogal nasal. Naformacao
do ditongo, o efeito da estabilidade e o ponto essencial como é a assimilacao
para a vogal nasal.

KEY woRDs: Stability; Assimilation; Percolation; Underspecification.

PALAVRAS-CHAVE: Estabilidade; Assimilac "do; Percolacao; Subespecificactio.*

0. Introducao

A hip6tese de Camara Jr. (1969) de que a vogal nasal 6 o conjunto VC,
uma vogal seguida de uma element° nasal, subespecificado, um arquifonema
em seus termos, 6 o pressuposto basic() deste estudo, que tem por foco o
ditongo nasal. Ser bifonemica a vogal nasal 6 uma hip6tese geralmente aceita,
embora corn variantes de interpretagdo. Ser urn ditongo mais arquifonema
nasal ern final da palavra, conforme Camara, 6 a hip6tese refutada, corn o
argumento de que o portugues desconhece o padrao silabico VCC, em que
C2 nao seja /S/.

Neste artigo, reinterpreta-se a ideia mattosiana a luz da fonologia atual,
mas o proibido padrao silabico nao vem a tona, pois N, sem ferir a Condicao
de Coda, associa-se a rima para nasalizar o ditongo que a vogal tematica
ajudou a construir.

Agradeco a Lee Seung-Hwa pela leitura critica dos originais e sugestivos comentarios.
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1. 0 Contraste Fono logic°

Das evidencias que a literatura registra para a hip6tese VN, relembremos
apenas a relagao derivacional do tipo inntio/irmanar, que
sinaliza paradigmas corn uma base em comum, e a ausencia de nasalidade na
sflaba pre-final de proparoxitonas, capenga mas nao capenga, apontando para
a sflaba pesada que a nasal constr6i. Proparoxitonas rejeitam sflabas pesadas
na penfiltima posicao.

Em se tratando de contraste fonolOgico, vale observar que ele se
estabelece entre a sflaba pesada da seqiiencia VN e a Maim leve de uma s6
vogal (1a), mas entre ditongos a oposicao se faz diretamente entre presenca e
ausencia de nasalidade (lb).

(1) Contrastes fonolOgicos

a) senda/seda b) mao/mau
langa/laga pao/pau
rim/ri pOe/boi

2. Pressupostos Basicos

2.1. Tipo de nasalidade

A ideia central deste artigo 6 que o portugues possui dois processos
distintos de nasalidade: o de estabilidade e o de assimilagao. 0 primeiro, em
que a nasal do grupo VN, sem interpretagao fonetica, 6 desassociada, tornando-
se flutuante, ocorre corn marcador de classe, em final de palavra, gerando o
ditongo nasal; o segundo, corn N subespecificado in situ, por espraiamento
muitas vezes referido, dispOe dos demais contextos para criar a vogal nasal.

Linguas como o fiances (Piggot, 1987) e como o portugues no caso
especifico do ditongo nasal, que mostram nasalidade local, tem de contar corn
o efeito da Estabilidade (Goldsmith, 1990:27-29), segundo o qual
autossegmentos sao preservados como flutuantes, quando desassociados, ate
que possam reassociar-se a unidades fonolOgicas vizinhas.

Segundo Odden (1995), nao s6 vogais vizinhas, mas silabas, rimas ou
moras sao possiveis receptores de tons flutuantes. E nesta linha que defendemos
a ideia de que o receptor da nasalidade flutuante, em portugues, 6 a rima, pois
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inexistem rimas parcialmente nasalizadas como *irmtio ou *irmao, com
nasalidade apenas sobre o nude° ou sobre a coda. A rima toda fica por ela
envolvida:

2.2 Da fonologia lexical

Na perspectiva de Kiparsky (1985), segundo o qual, no nivel 2, a
morfologia precede a fonologia, desenvolve-se este estudo, que entende ser o
lexico do portugues ordenado em dois niveis, o da raiz (nivel 1) e o da palavra
(nivel 2). '

0 nivel 1 e o da derivagao e flexao irregular; o nivel 2, o da flexao, tanto de
verbos como de nao-verbos, e inclui a composigao e a derivagao com sufixos
produtivos, como -zinho e -mente.

E preciso levar em conta a classica divisao entre regras lexicais, as que se
aplicam no processo de formagao de palavras e regras pos-lexicais, as que se
aplicam sobre o resultado da sintaxe. Regras lexicais sao controladas pelo Princfpio
de Preservagao de Estrutura e pela Condigao do Ciclo Estrito. Todavia, segundo
Kiparsky (1985) e B orowsky (1993), o Ciclo Estrito, que prothe a aplicagao de
regras ciclicas em ambientes nao-derivados, fica desativado no nivel da palavra.
Regras pOs-lexicais por eles nao sao controladas.

2.3. Da vogal tematica

Em raizes de terminagao nasal, subespecificada, a vogal tematica nunca
faz parte do processo derivacional, funcionando exclusivamente como marcador
de classe, o que permite a seguinte afirmagao:

(2) A vogal tematica de itens terminados em nasal subespecificada esta
sujeita a Condictio de Perifericidade Vocabular, i.é, é introduzida no nivel
da palavra,

0 argumento 6 que inexistem indicios de sua presenga na morfologia
derivacional do nivel 1. Somente aparece diante de sufixos que respeitam a
integridade da palavra, mtio#zinha, mtio#zudo, ou em final absoluto, mao.

A hipotese de tr8s niveis lexicais, o ultimo dos quais seria o da palavra prosodica, corn que
trabalhamos em estudos anteriores é agora abandonada em favor de dois niveis, mas na visao
especifica de Kiparsky (1985).
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Harris (1982:18) diz que marcadores de classe somente aparecem no
nivel mais externo da palavra, o da palavra inteira. E o que acontece corn o
caso em estudo que s6 conhece VT corn esta funcao, diferentemente de raizes
com outras terminagoes.

Por outro lado, é importante observar que a distingao que se costuma
fazer entre raizes com VT e raizes sem VT, tambem se faz com os itens em
questao: i) Os que recebem marcador de classe: irmtio (irma(N)+o), corn a
vogal final convertida em glide por silabacao, ou submetida a urn processo de
fusao, macti (masa (N)+a); ii) Os que nao tem marcador de classe: bem, cetim,
homem.

(3) Com VT Sem VT
irmaN+ol (irmao) omeN] (homem)
irmaN+a] (irma) armazeN] (armazem)
faN+a] (fa) setiN] (cetim)

Duas sao, pois, as vogais tematicas /a, o/, diretamente envolvidas corn
raizes nominais de terminagao nasal. A illtima forma, o verdadeiro ditongo
nasal ao converter-se por (4) na vogal alta correspondente. A vogal /e/ somente
figura em verbos. Que Ii/, e na escrita, das flexbes nominais, limtles, chortles,
seja reflexo de um processo de assimilagao, e o pressuposto mais adiante
discutido.

(4) Elevagao de VT

V

abl
L--ab21

3. Das ExcegOes

[-aberto 2]

Rima/
Nu VT

Antes de dar inicio as derivagoes, queremos chamar atencao sobre as
excegoes. Sao poucas e as admitimos como palavras de ditongos lexicalizados,
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isto 6, ditongos nao gerados. Trata-se de muito e caimbra/caibra, zaimbo/
alibo. 0 primeiro 6 o tinico caso de nasalizagdo progressiva. 0 segundo, sao
raros casos de ditongo no interior de palavra, que nao se ajustam a rima maxima
do portugues VCC, a qual somente admite /S/ em C2, como foi observado.
Por essas razOes de excepcionalidade, tais palavras sao lexicalizadas corn
ditongo.

4. Analise

A luz da fonologia lexical, os ditongos nasais podem ser classificados
como lexicais e p6s-lexicais.

Os primeiros sao gerados no ldxico, como irmao e limoes. Em geral
puxam o acento para a silaba final com excegOes que podem ser enumeradas:
argao, orfao, benctio, Cristovao, sotao e raras palavras mais. Os segundos
sao formados no p6s-16xico, como homem, ariticum, forum - [omey omen
[aritulcuwaritikan], [`fOruw `fOrui].

Em suma, a principal distilled° entre o ditongo lexical e o Os-lexical,
propriamente uma vogal seguida de urn apendice nasal, 6 a presenca de VT
como marcador de classe nos primeiros, e a ausencia de VT nos segundos.

4.1. Do ditongo lexical

Feitas essas consideragoes basicas, passemos a derivagao do verdadeiro
ditongo nasal, que denominamos ditongo lexical, precisamente com o sentido
de ditongo gerado no lexico, atentando para os detalhes que the dao
peculiaridade e sustento.

A suposicao basica, ja enunciada, 6 que a forma subjacente do ditongo
nasal euma vogal seguida de uma consoante nasal, nab plenamente especificada,
tal qual a yogal nasal, intern.

E importante notar que N subespecificado somente acontece na coda
silabica; no ataque, as nasais do sistema estao plenamente especificadas por
tacos articulatOrios, e sao em numero de tres, /n,m,ri/, criando oposigOes
fonologicas do tipo /kama,kana, kaiia/ (cama, cana, canha).

501

BEST COPY AVAILABLE



32 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° ESPECIAL

(5) Estrutura da vogal nasal

Rima

I \ {#}

V C {C}

[nasal]

Corn respeito ao ditongo, a hip6tese e que a nasal coin a estrutura (5),
emposigdo final de vocdbulo, e desassociada por convengdo, porque ndo recebe
interpretagdo fon6tica, pois nao possui tracos articulatOrios, resultando um
suprassegmento nasal, flutuante (N), mas estdvel gragas a Estabilidade, urn
dos constructos da teoria autossegmental. Entdo, a vogal tematica, como
marcador de classe, ocupa a posigdo disponfvel da coda. E o trago nasal,
reassociado a rima percola ate atingir todos os segmentos terminais, ou seja,
as vogais que a compoem. Exemplifiquemos com a palavrapao.

(6)

a a

/I\ I\ :I\ [N]
A NCd A NCd A NCd

I I I I I I

x x x x x x x x x
I I I I I

r r r r r r r r
I I I I I

p a (N) p a u(N) p a -w

onde (N) significa nasal flutuante

0 que se le acima e que, em posigdo final de vocdbulo, a raiz (r), que
domina N, encontra-se dessilabada, porque a nasal ndo possui os tracos
articulatOrios clue the garantiriam manifestagdo fonetica e justificariam o 'timing
slot' (x). Conseqiientemente a nasal torna-se flutuante, isto 6, livre, mantendo-
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se assim no aguardo de reassociacao. Se isso nab ocorrer, sera apagada, de
acordo com os principios da teoria2.

No passo derivacional seguinte, estando vazia a p osicao de coda do molde
CCVC, a vogal tematica nele se insere. Por fim o trap nasal, como urn
suprassegmento, 6 associado a rima e percola ate os elementos terminals,
gerando o ditongo nasal.

A analise realizada em (6) levanta urn problema, pois gera urn ditongo
nasal em urn sistema vocalic° que nao possui vogais nasals subjacentes. Esperar-
se-ia que esse procedimento fosse bloqueado pelo Princlpio de Preservacao
de Estrutura, mas isso nao acontece, pois esses ditongos sao preservados,
sem variacao, corn o papel contrastivo, exemplificado em (1).

A hip6tese consagrada de que a vogal nasal 6 a sequencia tautossilabica
VN, em que V recebe de N a nasalidade, tem por ponto de partida o fato j
referido de que o portugues nao possui vogal nasal em seu sistema subjacente,
mas apenas sete vogais orals, o que pressupoe a presenca no sistema do seguinte
filtro ou restricao:

(7) Restricao da Vogal Nasal

Leia-se: E proibido V ligado a N por uma s6 linha de associacao.

Esse filtro nao alcanca vogais nasals em funcao da nasalidade bifonemica,
como nao alcanca ditongos. Gerados no lexico, esses ficam protegidos pelas
linhas duplas de associacao. Fica, pois, (8a) livre da restricao mencionada,
mas nao (8b).

2 Derivados corn perda da nasal tambem acontecem: limao -limoeiro-; feijdo -feijoada,
mostrando que uma derivacao pode ignorar N. Se N nab passar para a posicao de ataque, no nivel
1, pelo ato da silabacao, permanece flutuante ate o fim do ciclo, quando é apagado, porque nao
esti sob a protecao da extraprosodicidade. Tomem-se extraprosOdico, extrametrico ou extrassilabico
como sinonimos.
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(8)

a. matt, mas nao b. *matt ou mail
V

[nasal] [nasal] [nasal]

Tal argumento fundamenta-se na convengao "Linking Constraint",
(Hayes, 1986:331), segundo a qual linhas de associacao em descricao
estrutural sao interpretadas exaustivamente.

Retomando a analise, lembremo-nos de que N tautossilabico torna-se
flutuante somente em posigao final de urn item lexical, por conseguinte diante
de (]) do nivel 2, mas nao em itens derivados, nos quais permanece in situ
para receber, por default, os tragos articulatOrios que the garantem manifestagao
fonetica.

E preciso, pois, fazer a distingao (cf. Kiparsky, 1982) entre item lexical,
identificado, e item derivado. Nesse, a nasal é licenciada, manifestando-se
como coron al na posigao de ataque por regra default, ou sej a, de redundancia:
irmanar, derivada de irmaN, manual, de maN, lanigero de laN ou panificio,
de paN.

Somente quando se trata da formagao de ditongo fonolOgico, um processo
lexical que ocorre no nivel da palavra, a nasal é totalmente absorvida, como se
observa em (9), porque nao possui nem recebe, como segmento independente,
os tracos articulat6rios. De acordo corn Piggot (1987), em sistemas de
nasalidade local, uma nasal sem tragos é desassociada.

Nas derivagOes que se sucedem, a desassociagao da raiz de N de que
resulta uma nasal flutuante, sera referida por Convengao de Desassociagao de
N, CDN, que somente ocorre no nivel 2, pois a nasal é silabada no nivel 1,
para sustentar a derivagao subseqiiente do ciclo 2. No nivel da palavra, no
entanto, quando ainda permanece inespecificada, tern de ser desassociada,
pelas razbes inicialmente expostas: nao recebe os tragos referentes aos pontos
de articulagao. Por AVT, indicarnos a adjungao da vogal tematica; por RNP, a
reassociagao da Nasal a rima, corn percolagao; por CAA, a condigao de
apagamento do acento, na passagem do ciclo, desde que o sufixo nao receba
acento prOprio, de acordo com a teoria de Halle & Vergnaud; por SIL,
SILABAcA0 e por AC, acentuagao. 'Essa consiste, ern linhas gerais, na
atribuigao de acento a sflaba pesada final e, nos demais casos, na formagao de
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urn troqueu silabico, a partir da borda direita. EN e IN, que serao tratados no
item 4.2, indicam, respectivamente, expansao de nasalidade e implementagao
de N por assimilacao

(9)
(irmao) (irmandade) (irmaos)

a) [irmaN+o] N b)[[irmaN]dade] N c) [irmaN+o] N
Nivel 1 (VT ndo satisfeita)
Ciclo 1
SIL ir.maN ir.maN ir.maN
AC (*) (*) (*)
Ciclo 2
Mix. [ir.maN dade]
CAA ir.maN dade
SIL ir.maN.da.de
AC ir.maN.da.de

Nivel 2
Morfologia
AVT [[ir.maN]o] [[ir.maN]o]
Flexdo [[[ir.maN]o]S]
Fonologia
CDN [[ir.md]o] [[[ir.ma]o]S]

<N> <N>
SIL e (4) ir.mdu ir.mdu

<N> <N>
RNP ir.mdu ir.mduS

V V
RE-[N] RE-[N]

Pos-lexical
EN
IN

ir.maN.da.de
ir.man.da.de/ir.man.da.de

Outras regras...
Saida [ir.maw] [ir.man.da..51 Si] [ir.maws]

A primeira e a terceira entradas sao identificadas como itens lexicais, por
conseguinte sao candidatas a perda de N (CDN) no nivel 2, quando VT, que
satisfaz a condicao de perifericidade vocabular, entra, ocupando a posicao de N
e tomando a forma de vogal alta, uma vez que vizinha com V (Regra 4). Com a
associagao da nasalidade a rima, gera-se por percolagao o ditongo nasal,
garantindo-se, no lexico, o contraste fonolOgico do tipo pc7w/paw, maw /maw.
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Tornar-se glide uma vogal alta por ditongagdo 6 conseqUencia natural da
silabacao. Vogais altar que satisfazem a Condicao de Coda, por serem soantes,
realizam-se em nivel de superficie como glide. Isso 6 urn universal linguistic°.
E como os ditongos tomam nasalidade por linhas duplas de associagao, nao
sao eles atingidos pelo filtro (7).

Por vezes, em se tratando de acentuagao, itens corn ditongos verdadeiros
estao marcados no lexico profundo pela extrametricidade (EX). Leia-se AEE
por adjuncao do elemento extraviado.

(10) [OrfaN+o]N EX
Nivel 1
SIL Or.faN
EX Or.fa<N>
AC (* .)
AEE Or.faN
Nivel 2
Morfologia
AVT [[Or.faN]o]
Fonologia
CDN [[Or.fa]o]

<N>
SIL/(4) Or.fau

<N>
RNP Or.fau

Saida
R.E.E[N]

[Or.faw]

Passemos a considerar a terminagao oN em palavras polissilabas.

4.1.1.Da terminagao oN

De nominais corn oN acentuado, derivar-se-ia o ditongo nasal tOw/, que
a lingua apenas reconhece em monossliabos: torn, born, sour ou onomatopaicos
como em bombom. Raros nomes prOprios, emprestimos como Gaston, o
exibem. Dessa terminagao, identificada pelo paradigma derivacional, como
se ye abaixo, geram-se dois ditongos lexicais, aw e ays: limao, limb-es, coractio,
coracb-es, paixtio, apaixonado, paixoes.
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Ndo 6 dificil argumentar em favor de uma regra de dissimilagdo que
relacione oN corn do, presente tanto na diacronia quanto na sincronia, como
(11) sugere:

(11) Diacronia Sincronia
conclusione > conclusdo algoddo, algodoeiro
tabelione > tabelido limao, limonada
opinione > opinido gatdo, gatona

Pode-se descrever esta relagdo atraves da regra (13), a partir do sistema
seguinte:

(12) 0 sistema vocalico

lab lab lab
condor cor/ dor cor/ dor dor

i/u e/o E/O a
aberto 1 +
aberto 2 + + +
aberto 3 + +

(13) Dissimilagdo Labial (DL)

(*)
Jo,

R F iNl

Nu Cd

v
I

C

I I

r r

N
(-ab ) [labial] ( -ab ")

(+ab 2)
[dorsal]

0 asterisco esta indicando o acento na Maim final, como elemento do
contexto da regra. 0 simbolo (]) esta dizendo, por sua vez, que tal regra
somente atinge cadeias de voc6ides labiais que estiverem na borda da palavra.
A rima apresenta-se corn dual vogais, a segunda das quail, como alta
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isto e, [-] em todos os niveis de abertura, ocupa a posicao de coda; a segunda 6
uma vogal media. Ambas as vogais compartilham os tacos labial, dorsal e a
nasalidade que percola darima. 0 processo de dissimilacao consiste em desassociar
o taco labial da vogal nuclear. 0 resultado que seria [a], desconhecido pelo
sistema fonologico, 6 fixado, em funcao da preservacao de estrutura, como /a/.

A regra (13) pressupoe a seguinte restricao, de lingua particular, que tern
o papel de condicao de boa-formagdo (CBF):

(14) Restricao do ditongo nasal

E proibido ou nasalizado, tonic°, em posicao final de palavras polissilabas.
Entao o ditongo ow nasal 6 aceito em [bawl, (tow], [saw], mas nao em

*feij[aw], *naclaw].

Quanto ao ditongo nasal 5y (15a), come na escrita, a que fizemos alusao
em paginas anteriores, entendemos ser o glide o resultado da expansao da
coronalidade de IS/, como em (15b), quando uma nova Maim se forma ou
como (15c), em que um glide vem a tona.

(15)

a. sing. pl b. sing. pl c. sing. pl.

lim oN > lim ao/lim '6 es rapaz>rapazes coronel>coroneis
feijoN > feijdo/feifies flopflores facil> faceis
leoN > leao/leoes mar>mares funil>funis

A formacao de plural consiste apenas no acrescimo do morfema {S } :
casa>casas. Mas, se a palavra terminar em consoante, o acrescimo deste
morfema cria uma nova sflaba com uma vogal emergente mar +S > marS >
mafe,s. rapaz + S > rapasS > rapazgs por vocalizacao da lateral emerge urn
ditongo: coronel + S > coronelS > coroneis, ou a fusao tern sua vezfunil + S
> funilS > funiis > funis. Em todos esses casos, uma vogal epentetica intervem,
mostrando que o morfema de plural tende a evitar coda complexa. Nossa
pressuposicao 6 que tal vogal 6 o resultado da expansao do taco coronal de /
S/. Tambem argumentam nesta direcao Girelli (1988) e Morales-Front &
Holt (1997).

A expansao da coronalidade de IS/ em terminacao oN subjacente d6.-se
de forma muito semelhante a paz paiz, feroz feroiz, mes meis ou taws
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- toys, inntis irrrtays,fas -lays, corn a diferenca de ser uma regra de aplicagao
categOrica, por conseguinte lexical, enquanto esses pares sao variaveis que
caracterizam dialetos.

Sao esses fatos que oferecem argumento a suposicao de que lit, e escrita, 6
uma vogal criada pela expansao da coronalidade de /S/, que substitui u por i.

(16) Expansao do Trap Coronal (EC)

/
N Cd

I

V V S
I

[lab] [ c or]
(-abl , + ab

Condicao lexical: Palavra Polissilaba

0 asterisco indica acento. Leia-se: 0 taco coronal de S expande-se sobre a
vogal imediatamente precedente, em Maia acentuada e com nasalidade, quando
ambas as vogais sao labiais. 0 espraiamento provoca a desassociagao do taco
labial da vogal atingida, substituindo-o pelo taco coronal.

(17)

alimo(N)o] pl] *li. mOu S 4 li.mois [N.rnays]

[labial] [+cor]

Trata-se de uma regra de mudanga de tacos que se aplica no laic° e
que combina apagamento corn assimilacao.

Ha algumaspalavras corn o ditongo aw nasal que mostram invariavelmente
o glide coronal ao inves do glide dorsal, que pars isso devem ser marcadas.

(18)
paN [-fem]
kaN [-fem]
alemaN [-fern]

pao(sg) paes (p1)
cao(sg) caes (pl)
alemao(sg) alemaes (p1)
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Variantes livres como aldeaos aldeaes aldeoes já estao registradas
em gramaticas normativas. Na fala popular se vem notando a preferencia pelo
plural oys, como se a regra de expansao da coronalidade de /S/ estivesse
estendendo o seu dominio.

(19)

(limao) (limonada) (limoes)
[limoN+o] N [[limoN]ada] N [limoN+o] N, pl

Nivel 1 (VT nao satisfeita)
Ciclo 1
SIL [ li.moN] [li.moN] [li.moN]
AC (*) (*) (*)
Ciclo 2
Ara. [li.m6N ada]
CAA li.moN ada
SliUdefault li.mo.na.da
AC (* .)
Nivel 2
Morfologia
AVT [[li.m6N]o] [[li.mON]o]
Flexao R[li.moN]o]S]
Fonologia
CDN [[li.m6jo] Mli.molo]S]

<N> <N>
SlL e (4) li.mou li.mOuS

<N> <N>
RNP *li.mou *li.mouS CBF 14

V V
RE-N RE-N

EC(16) li.m6i S

[N] [col]
DL(13) li.maw -

V
[N]

Saida [li.maw] [li.mo.na.da] [li.moys]

No pOs- l6xico, a regra tende a generalizar-se de dois modos: i) perde a
restrigao lexical, aplicando-se variavelmente em monossilabos tambem: bows
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boys, caracteristica de alguns dialetos; ii) coexiste corn uma nova verso de
espraiamento do coronal, a que, sem restricao quanto a qualidade da vogal ou
nasalidade, deixa de ser uma regra de mudanga de traco para ser uma regra de
insergao: paz > paiz.

Feitas essas consideragoes, passemos a desenvolver uma derivagao. Os itens
da primeira e da terceira coluna sao candidatos a perder N da borda, no nivel da
palavra, enquanto o item da segunda coluna desenvolve, no ciclo 2 do nivel 1,
uma nasal que se silabifica como ataque e, por default, recebe o traco coronal.

A partir da desassociagao de N, no nivel da palavra, cria-se o ditongo nasal
ou, considerado por (14) mal formado, embora nao seja bloqueado pelo Princfpio
de Preservagao de Estrutura. A CBF (14) torna obrigat6ria a assimilagao do
coronal (16), que se aplica para produzir oys, assim como motiva a dissimilagao
labial (13), impelida por OCP a produzir a forma esperada no singular.

4.1.2. Da terminagdo aN

Quando da seqiiencia de dois as , em que a vogal baixa nab se ajusta a
posigao de C da rima, mas a de micleo, ja ocupada, o Princfpio do Contorno
Obrigat6rio, comumente referido por (OCP), funde as duas vogais identicas em
uma s6, provocando o alongamento da vogal, que preenche a posigao vazia da
coda disponivel no molde CCVC.

Em (20), que expbe apenas o nfvel 2, a vogal tematica na alinea a) vale por
morfema de feminino e marcador de classe; na althea b), apenas como marcador
de classe.

(20)

a) [irm aN+a] N [faN+a] N
Nivel 2
AVT [[ir.maN]a] [[faN]a]
cnN frir m alai [MN

<N> <N>
SIL/OCP ir.ma: fd:

<N> <N>
RNP Irma : fa :

V V
R F[N] R [I\1]

Saida [ir.maj [fa.]

r-

BEST COPY AVAILABLE



42 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° ESPECIAL

Embora o sistema fonolOgico do portugues nao possua vogais longas, a
vogal a nasalizada, resultante da fusdo de as, cria, sem restriebes, uma vogal
longa que ndo precisa ser encurtada. E que a restriedo de vogal longa somente
incide sobre o sistema das vogais fonolOgicas, o qual rid° inclui vogais nasais.
Embora um ditongo nab seja gerado, gera-se a estrutura correspondente
corn duas posieoes na rima, assim como a nasalidade com linhas duplas de
associaedo, lexicalmente legitimada.

Do ponto de vista fonetico, Moraes & Wetzels (1992:156-58) afirmam
que a vogal nasal 6 efetivamente mais longa que a oral (27%) no contexto
tonic° e (74%) no contexto atono. A supressdo da nasal subjacente acarretaria,
pois, o alongamento compensatOrio da vogal nasal e/ou a presenea de apendice
consonantico.Finda a descried() do ditongo nasal que, por sua natureza, 6 lexical,
passemos para os ditongos variantes cujo processo conclui somente no Os-
lexico, rad° pela qual sdo denominados ditongos pOs-lexicais. Passemos, pois,
da nasalidade local para a nasalidade por estranhamento.

4.2 Da vogal interna e do ditongo pOs-lexical

Partimos do pressuposto de que a geraedo do ditongo final em palavras
sem VT, hornem, cetim e hifen, afilia -sea regra da nasalizaedo da vogal no
interior da palavra, como em canto, senda e pranto.

Vale observar que as regras ortograficas, neste particular, apresentam
indfcios fonolOgicos, pois representam o verdadeiro ditongo por duas vogais,
ptio, poe e pela consoante nasal todas as demais vogais nasalizadas, campo ou
bem, que pertencem ao segundo grupo.

Tanto a nasal interna (VN em canto e censo, por exemplo) quanto a
final (VN emjovem e cetim) tem realizaedo fonetica, por isso estao livres da
convened° de apagamento (CDN). A primeira permanece in situ, porque recebe
os traps articulatbrios da consoante seguinte ou da vogal precedente; a
segunda, porque se superficializa seja como glide consonantico seja como
glide vocalic°, de acordo corn os traeos articulatbrios da vogal precedente.
Ndo se trata, pois, da nasal apagada, flutuante e estavel, que gera o verdadeiro
ditongo nasal, acima desenvolvido, mas da expansdo de N in situ, uma
assimilaedo. Uma vogal oral seguida de uma consoante nasal tautossilabica 6
por essa coberta de nasalidade, como afirmava Camara Junior.

E porque a regra de espraiamento da nasal, (EN), aplica-se tambem em
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itens nao- derivados, como entre, ante e sem, palavras formais, fica ela restringida,
pelo Ciclo Estrito, a operar somente em nfveis nao-ciclicos, cabendo-lhe as
alternativas: i) 0 l6xico no nivel da palavra ou ii) o p6s-16)dco. Por ser categorica,
i) seria escolhida. Todavia, considerando-se que a nasalidade 6, neste caso, urn
trap redundante, pois o contraste fonolOgico esta garantido no lexico pela
oposicao referida em (1) de VN versus V (seNda/seda; riN/ri), o Principio da
Simplicidade, quereza The optimal grammar is the simplest (Chomsky and Halle,
1988, Kiparsky, 1982), leva a regra de espraiamento de nasalidade para o pOs-
lexico. Isto 6, embora os resultados possam ser alcangados corn (21) no nivel 2,
onde a Condigao do Ciclo Estrito esta desativada, a gramatica mais simples a
classifica como regra p6s-lexical, pois, entre uma gramatica corn redundancia e
uma gramatica sem redundancia, a segunda deve ser escolhida.

(21) Expansao de N (EN) (Ns-lexical)
Espraie N sobre a vogal tautossilabica

4.2.1. Da implementagao de N

Uma das caracteristicas da vogal nasal interim e das terminagOes nasais de
itens sem vogal tematica sao as formal variantes que dizem respeito a realizagao
de N, cujo preenchimento por assimilagao 6 uma regra tardia, que se aplica no
p6s-lexico. No interior da palavra, as variantes sao condicionadas pelo segmento
vizinho da direita ou da esquerda: cainIto, car Tato; na borda, desenvolvem uma
coda vocalica ou consonantica, homely] home[ii], bo[w] 12o[71], em
concord'ancia com a vogal precedente. E, pois, no componente pOs-lexical que se
situa essa variagdo, relacionada a especificagao de N.

Em (22a), a nasal adquire os tragos da obstruinte seguinte ou da vogal
precedente. Diante de liquidas tende a tomar os tragos da vogal precedente.
Em todos os casos, pode ser suprimida sem perda do espago temporal; em
(22b), concorda corn a vogal precedente, manifestando-se como glide vocalico
ou consonantal. F. essa variagao na que tanto aparece em sIlaba tonica
como atona, o indicio de sua natureza p6s-lexical.

(22) a) Nasal intern

kaNto > kantu karitu -Ica:to (canto)

taNgo > tango -ta:go (tango)

seNso > sensu -se:su (censo)

Ver para detalhes foneticos Cagliari (1977).

b) Nasal externa

omeN > omey > omen (homem)

setiN > setiyn -set? (cetim)

beN > bey -ben (bem)3
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A variagao que VN da borda de palavra (22b) exibe esta, pois, relacionada
diretamente a realizagao de N, sem tragos articulatOrios durante todo o processo
lexical, que os recebe, para ser interpretado, em nivel p6s-lexical, da vogal
precedente, quando em glide consonantal ou vocalic° se manifesta. A variagao
interna (22a) tambem depende do preenchimento da nasal pelos tragos
articulat6rios da vogal precedente ou da consoante seguinte. Pode ser apagada
corn duragao compensatOria.

Ja contemplada a nasalizagao local, exemplifiquemosem (23) a nasalizagao
por espraiamento. Palavra que, como fertil e reptil, nao atrai acento final, é
marcada por extrametricidade.

Leia-se IN como implementagao da nasal por assimilagao da consoante
seguinte ou da vogal precedente.

(23)

(campo) (homem) (cetim)
[kaNp+o] N [omeN] NJ-VTLEX [ setiN] N, [-VT]

Lexical Nivel 1 Ciclo 1
AVT kampo
SIL kaN.po o.meN se.tiN
EX o.me<N>
AC (4 ) ( ) (4)
AEE omeN

3
P6s-lexical
EN(21) K1 .po omeN

N

se.tiN

N
IN Kai\in.po o.men/o.m eh se.tiy/se.tiii

N N \I N
Apag. de N (opc.) ka:po n/a n/a
Saida [Um .pu/ka:pu] [6.m ey/6.m -eh] [se.t-19/se.t-iii]

E assim damos por findo esse estudo, que distingue dois tipos de
nasalidade em portugues:

i) a nasalidade por assimilagao a partir de uma consoante nasal in situ;
ii) a nasalidade por insergao na rima de uma nasal flutuante e estavel.
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Aquela cria a vogal nasal; esta, o ditongo nasal.

5. Conclusdo

45

A fonologia lexical e a teoria autossegmental permitiram distinguir dois
processos de nasalidade em portugues, a nasalidade por estabilidade e a
nasalidade por assimilagdo, lexical e p6s-lexical, respectivamente.

Toda a andlise se desenrolou na perspectiva da fonologia lexical,
concebendo urn 16xico composto de dois strata, o da raiz e o da palavra. No
nivel 1, morfologia e fonologia interagem, iniciando-se a derivagdo pela
fonologia corn as regras de silabacdo e acento. No nivel 2, onde urn dos
processos de nasalizagdo ocorre, a morfologia, que tem precedencia, esgota-
se antes de iniciar a fonologia. E neste nivel que se forma o ditongo nasal. Por
outro lado, a nasalizagdo por expansdo de N (EN), que alcanga terminais
assinalados por [-VT] e a vogal interna, e que ndo tem uma morfologia
especifica, opera no componente p6s-lexical.
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ABSTRACT: Analysis of existing relations between Non-linear Phonology
models' predictions about syllable weight (quantity) (specially, Hayes' 1995
parametric metrical Phonology) and syllable duration at phonetic level.
The data considered here is extracted from "Gramatica do Portugues Falado"
Project.

RESUMO: Andlise das relacoes existences entre as predicaes dos modelos
fonologicos nao-lineares (em especial, o de Hayes, 1995) a respeito da
quantidade das silabas e a efetiva realizactio fonetica dessas silabas em
termos de duracao, atraves da consideracao de dados extraidos do Projeto
"Gramatica do Portugues Falado".

KEY WORDS: Rhythm; Quantity; Duration; Syllable Weight; No Linear
Phonology.

PALAVRAS-CHAVE: Ritmo; Quantidade; Duracao; Peso Sildbico; Fonologia
Nao-linear.

0. Introducao

0 objetivo do presente artigo 6 analisar as concordancias e discordancias
entre as previsoes das teorias fonolOgicas quanto ao peso silabico (quantidade)
em relagdo a duragao intrfnseca das silabas na sua realizacao fonetica. Em
especial, pretende-se verificar se algumas das previs5es dos modelos
fonolOgicos nao-lineares quanto ao peso e duragao silabicos (sobretudo o
modelo metric() parametric° .de Hayes, 1995, que possui uma subteoria do
peso silabico baseada no valor moraico das silabas) se confirmam na sua
efetiva realizacao fon6tica, atraves da analise de dados do Projeto "Gramatica
do Portugues Falado". A relevancia de testar as predicOes teOricas atraves do
confronto corn dados reais da lingua 6 grande, pois permite, desta maneira,
explorar os limites das teorias, avaliando seu poder preditivo, bem como a sua
adequacao descritiva.

5I 7
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Tradicionalmente, a fonologia estruturalista nao costuma dar atengao as
caracterfsticas duracionais das sflabas, nem dos segmentos, a nab ser quando se
pode estabelecer uma oposigao sistematica, caracterizando, assim, fonemas na
lingua (valor distintivo) - quando ha oposigdo, como em latim, entre segmentos
(vogais ou consoantes) longos e breves (Pike, 1947; Ladefoged, 1971; Hyman,
1975). S6 mais recentemente a fonologia tern dado maior atencao aos fenomenos
prosOdicos e supra-segmentais como unidades eprocessos constitutivos do sistema
fonologico das linguas (Liberman &Prince, 1977; Selkirk, 1980; Nespor & Vogel,
1986; Durand, 1990).

No modelo de Hayes (1995), que desenvolve uma teoria metrica
parametrica do acento e do ritmo e que contemuma subteoria do peso silabico,
a sflaba 6, universalmente, a unidade que carrega o acento. Em sistemas
insensiveis ao peso das sflabas na atribuigdo do acento, basta, para a descried.°
do acento, o estabelecimento de regras (ou escolhas parametricas) que
determinem qual das sflabas da palavra deve ser marcada como proeminente.
Porem, em relagao aos sistemas que consideram as diferengas de peso entre as
sflabas, 6 preciso estabelecer os criterios que pautam as definigOes das linguas
corn relagdo as sflabas leves e pesadas. Alguns aspectos envolvidos nesta
questa° sac) universais: uma sflaba CV 6 sempre leve (ou monomoraica),
enquanto que uma CVV 6 sempre pesada (ou bimoraica). Como o peso de
sflabas do tipo CVC varia entre as linguas do mundo (monomoraica ou
bimoraica), Hayes (1995: 299-301) propOe que, tambem aqui, ha a necessidade
de se postular uma escolha parametrica. Neste caso, ela se faz entre observar
a quantidade de elementos no niccleo ou na rima, para fins de estabelecer o
peso silabicol

(1) 6 (2) 6
A A

0 R 0 R
I I

I I

N
I N

I I I A

I p,

I I I I I

vv
1 As observaciies a respeito do peso silabico aqui apresentadas tamb6rn se aplicam a silabas mais

complexas, do tipo CCV, CCVV, CVVC, CCVV, CVCC, CCVCC, CCVVCC, etc. Basta contar o
numero de elementos no 'Hideo e na rima para classifica-las como leves ou pesadas.
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Como uma sflaba CV tern sempre um elemento tanto no nude() como
na rima - (1) - e uma CVV tem sempre dois - (2) -, universalmente elas sao
consideradas monomoraica e bimoraica, respectivamente. Isto ocorre porque
a(s) consoante(s) do onset nunca licenciam uma mora - 6 por este motivo que
as regras de acento s6 levam em consideracao os elementos da rima (cf.
Goldsmith, 1990: 170).

Observe-se em (3) que, por outro lado, nas sflabas CVC, a quantidade
de elementos dominados pela rima (dois) 6 diferente da dominadapelo micleo

(um)2.

(3) a
A

0 R
A

NC
I I

I

(1)

CVC

E por este motivo que o peso silabico das sflabas do tipo em (3)
pode variar: as linguas que optam por contar apenas os elementos no
nude° consideram-na monomoraica e as que optam por contar os
elementos da rima, bimoraica Em portugues, como mostra Massini-
Cagliari (1995: 145), sae levados em consideragao, para estabelecer a
quantidade das silabas ("quantidade" entendida aqui como em Hayes,
1995), os elementos da rima. Desta maneira, somente a sflaba em (4) 6
considerada leve (U) em Portugues do Brasil, por possuir apenas um
elemento na rima. As demais sao pesadas (), por possufrem mais de
urn elemento na rima, quer estes elementos estejam todos concentrados
no nude° (no caso de ditongos) - (5) - ou distribufdos entre o nilcleo e a
coda (no caso de sflabas travadas por consoante) (6):

2 Os parenteses em (pi) 'indicam que esta mora so é licenciada nas linguas que consideram a
quantidade de elementos na rima como criterio de peso das sIlabas; nas que nao consideram este
criterio, ela nao 6 licenciada.
3 Foi justamente por causa da exist 'encia de linguas que consideram CVC leve que Hayes (1995) foi

obrigado a rever a sua posicao de 1981 republicado em 1985 em que o principal criterio de peso
silabico era a ramificacio da rima.

5 1 9
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(4) a (5) /.\ (6) aa
0 R 0 R 0 R

N C

H
C v v C

Como se ve, a partir da teoria de Hayes, 6 possivel prever a quantidade
de uma silaba, atraves dos criterios apresentados acima. Porem, quanto
relagao entre a quantidade das silabas prevista pela teoria (leve ou pesada)
e a duracdo que elas efetivamente apresentam na sua realizagdo fonetica
(longa, breve, ultrabreve, ultralonga etc.), muitas perguntas permanecem,
ainda, sem resposta.

Uma primeira hipOtese que se pode fazer, nesse sentido, 6 que existe
uma simples "traducao" das predicoes fonologicas para as realizacOes
foneticas: seria longa toda silaba pesada e, breve, a silaba considerada
leve. Ora, ha muito tempo se sabe que, em relacao ao Portugues do Brasil,
esta afirmacao 6 falsa. Muitos trabalhos realizados em Fonetica
experimental tem mostrado que a duragdo, em portugues, tern muito mais
a ver com marcacao de acento, no nivel fonetico, do que com quantidade
silabica (Delgado Martins, 1986; Fernandes, 1976; Major, 1981, 1985;
Moraes, 1986, 1987; Massini, 1991; Massini-Cagliari, 1992). Jd, quando
da concatenacao das palavras em enunciados, ajustes na duracao das silabas
seriam necessarios, motivados pelo ritmo derivado da concatenagdo dos
acentos lexicais e da estrutura pros6dica do enunciado.

0 que se quer dizer 6 que os padrOes basicos de quantidade, desde a sua
postulagdo no componente lexical da Fonologia (Mohanan, 1986), passam
pelos outros componentes (pos-lexicais) e chegam a representacao fonetica
inalterados ou modificados por processos estabelecidas pelas linguas como,
por exemplo, regras de ajustamento rftmico, ou seja, modificacOes sobre
padrOes duracionais basicos para se obter urn efeito ritmico especifico. Nesses
processos, certamente, a duracao devera interagir tambem com as regras de
acento, de qualidade vocalica, de entoacao, de velocidade de fala (Cagliari,
1990, 1992).

Ora, para uma amostragem dessa relagdo existente entre quantidade
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silabica e duracao, tanto no nivel da palavra como no do enunciado, no
Portugues do Brasil, sera° analisados dados retirados do Projeto
"Gramatica do Portugues Falado". A analise apresentada refere-se a dados
de uma entrevista corn uma medica de Salvador (inquerito DID-SA-INQ
231). Foi estudado urn trecho curto da entrevista (cerca de cinco minutos).
As transcrigoes das moras foram feitas de maneira auditiva4-

1. Quantidade e duragao

A duragdo 6 urn dos fatores que nao distingue fonemas em Portugues (a
nao ser quando associada ao acento), mas nem por isto é irrelevante (Massini-
Cagliari, 1992). Quando falamos, atribulmos duragoes diferentes as silabas
por diversas razbes. Quando dizemos "leviandade", dizemos corn urn padrao
duracional do tipo5:

(7) bbbb lbb
le vi an da de

Como se ye, a ocorrencia de silabas longas e breves, no nivel fonetico,
esta muito mais ligado a fatores pros6dicos (como entoacao e ritmo) do
que a predigOes fonolOgicas quanto ao peso da silaba. Por exemplo, a
ocorrencia da silaba da como longa, no exemplo acima, 6 devida muito
mais a ocorrencia do acento do que a sua quantidade (de fato, ela 6
considerada "leve", de acordo corn a teoria de Hayes, 1995). 0 mesmo
ocorre em relagdo a silaba "vi", igualmente "leve", mas que se realiza
foneticamente ultrabreve, devido a ajustes rftmicos6.

Urn fator que tern desafiado o trabalho de analise 6 a falta de
correlacionar fatos auditivos e fisicos levando em consideragdo parametros
como acento, duragao, velocidade de fala, p6s, grupos tonais etc. Mesmo
atendo-se apenas a uma boa analise auditiva, as dificuldades sao grander.
Por exemplo, em (8), temos a palavra "agora", cujos pesos silabicos,

4 0 que o ouvido treinado percebe como sflabas longas, breves, etc., nao depende de medidas
exams, mesmo tomadas corn tratamentos estatisticos sofisticados. Os fen8menos de percepcao sao
muito complexos, mas isso nao impede que o falante lide facilmente corn tal complexidade.
5 No exemplo (7) e nos demais, quando for o caso, bb = (ultra-breve), b = (breve), m =( media ou

igual ), 1 = (longa) e 11 {ultra - longa).
° Ha que se lembrar que a regra de acento do Portugues do Brasil, segundo Massini-Cagliari
(1995) 6 formulada em termos do peso das tees tiltimas silabas da palavra. Isto, no entanto, serve
apenas para localizar a silaba proeminente, nao para fazer predicoes quanto a sua duracao, no nivel
fonetico.
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previstos pela teoria metrica sao uuu7. De acordo corn Cagliari (1993),
uma das possfveis realizacks foneticas da palavra "agora" pode se dar
atraves da atualizacao de seus valores duracionais basicos, que sao: (breve,
longa, breve), por causa da localizacao do acento. Porem, como ocorre
no corpus do Projeto "Gramatica do Portugues Falado" aqui analisado,
quando essa palavra tern a funcao de conjuncao, alem de ocorrer corn o
padrao (b 1 b), pode ocorrer como uma sequencia de sflabas de igual
duragao (igual, igual, igual) (ou (m m m)). Esse tipo de mudanga na
duracao mostra uma das maneiras que a lingua tern de "por em evidencia",
"salientar" e evidencia urn dos tipos de dificuldade de analise que se tern
no estudo das moras (Cagliari, 1984).

(8) IA t 11,

V CV CV
a go ra
L.) L.) L.)

b 1 b
a go - ra

m m m
a - go ra

A qualidade fonetica 6 um outro fator que pode modificar os padrOes
duracionais dos itens lexicais. Aqui 6 dificil estabelecer regras sem uma
pesquisa exaustiva. Todavia, ha alguns fatos que nos permitem levantar
hip6teses interessantes (Lehiste, 1970). Por exemplo, palavras que tenham
sflabas corn [i], sem conjuntos consonantais (clusters), embora possam
ter uma forma basica, em termos foneticos, devida a localizacao do acento,
em que a sflaba tonica 6 obviamente mais longa que as demais, costumam
ter uma realizacao fonetica em que as sflabas apresentam durag-Oes iguais
corn um padrao fonetico do tipo (b b b), como no exemplo (9). Note-se,
no entanto, que, assim como o anterior, o padrao quantitativo da palavra
exige é uuu.

(9) 11 11 µ b 1 b
V CV CV [i - zi - ji]
e zi 3i
L.) L)

m m m
[i - zi - ji]

(exige)

7 Na teoria de Hayes (1995), os simbolos e arepresentarn, respectivamente, "sflaba leve",
"sflaba pesada" e "sflaba sem especificacao de quantidade".
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Uma vez que nao 6 possfvel, no momento, estabelecer as regras gerais
que atuam na derivagao das formas lexicais, modificando os padrOes
duracionais, devemos nos contentar corn algumas hip6teses iniciais que,
a partir da analise de fatos individuais, mostrem algumas tendencias da
lingua. Estas tendencias, sem duvida, sao urn primeiro passo no caminho
de busca das regras ideais. 0 estudo de dados do tipo apresentado no
Projeto "Gramatica do Portugues Falado" e uma boa maneira para se
comegar. Observando estes dados, podemos estabelecer algumas diretrizes
para a ocorrencia de padrOes de duragdo das sflabas das palavras.

2. Ajustes

Observando as relagoes entre a quantidade silabica prevista pela teoria
fonologica metrica e a duragdo das sflabas na efetiva realizagdo fonetica
de itens lexicais no corpus extraido do Projeto "Gramatica do Portugues
Falado", pode-se observar algumas tendencias, apresentadas a seguir.

Realiza-se sempre como longa a sflaba que ocorre como silaba tonica
saliente em termos de entoacao (Halliday, 1963, 1970; Cagliari, 1982).
Em outras palavras, realiza-se sempre como longa (10a) a silaba que ocupa
a posicao proeminente do sintagma entoacional - I (10b)8.

(10a) lb 1 bbl b 1 bbb
// 1 Claro! // 3 0 estu/dant(e) de//1 pois ele

1 bb bbbl
/tem que se aperfeigo/ar //

No exemplo (10), a silaba longa da palavra "claro", "estudante" e
"aperfeigoar" sao as sflabas tonicas salientes dos grupos tonais: 1 + 3 + 1.
A hesitagdo do "0" tornou esta sflaba longa. As sflabas longas das palavras
"depois" e "tem" carreiarn a tonicidade ,{ infcio dos pep ritmicos.

Em palavras corn quatro sflabas, quando o acento principal recai na Ultima
ou em palavras com cinco ou mais sflabas, quando o acento principal cai na
pentiltima sflaba, costuma ocorrer um "acento de apoio ritmico" na primeira
silaba da palavra, sobretudo se esta palavra nao se amalgamar ritmicamente
com outra palavra que a precede. A presenca do acento de apoio ritmico pode

8 A representaclo feita em (10a), embora baseada na teoria de Nespor & Vogel (1986), segue a
formalizacio de Massini-Cagliari (1995).
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deixar de ocorrer, sobretudo em textos, quando alguma das silabas
intermediarias entre a primeira e a do acento principal tiver uma duragao
reduzida, do tipo bb (ultra-breve). Esse acento de apoio ritmico costuma
aparecer mais freqUentemente quando a palavra vem destacada do que quando
vem inserida num contexto, sobretudo de uma Tonga fala. Aqui parece que ha
tambem urn caso tipico de variacao dialetal: algumas variedades da lingua
usam mais do que outras o acento de apoio ritmico.

(10a)
-a- S 1 t)

iet

itt

Y

g

1J

=

x: 6

c-
>I )0 -
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(11) 1 bb bbb 1 b lb b m m mm
//(1) administrativa/mente, /ela se estru/tura

lb 1

como,/(2) n6?//

Note-se que, no caso da palavra "administrativamente", analisada no
exemplo (11), a proeminencia gerada na sflaba ad (ou "acento de apoio rftmico")
já era "prevista", em termos fonolegicos, por resultar da resolugdo das colisOes
acentuais ("clashes") originadas quando da formagdo da palavra. Portanto,
nao se trata de urn alongamento da duragdo completamente aleatOrio, mas
reflexo e atualizacao de um fato fonolOgico9.

(12) ( x

( x ) (x )

( x ) (x ) (x )

(x ) (x ) (x ) (x )

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
ad mi nis tra ti va men te

( x )

(x ) (x )

(x ) (x ) (x )

(x ) (x ) (x ) (x )

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
ad mi nis tra ti va men te

Urn outro fato interessante observado na analise dos dados coletados
junto ao inquerito analisado e a ocorrencia de sflabas ultralongas, que indicam
sempre enfase -exemplo (13) - ou hesitagdo - (14).

(13) bbllb bb llb bbbb llbb
//(3) Medi/cina, (3) Cirur/gi a, (3) Neuropsiquia/tri a e //

(14) 1 b 11 1 b b bb bb bb 1 bb 1

//(1) era /por /ninero, (1) Departa/mento /dez//

9 A formalizack em (12) segue o modelo de Prince (1983).
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Urn outro fato interessante que pode ser observado no corpus 6 a
realizacao nao proeminente e corn duracao breve de palavras monossilabicas
marcadas como "pesadas" (bimoraicas, no nivel fonolOgico). No exemplo (15),
"nos temos" funciona como se fosse uma palavra fonolOgica ou urn grupo de
forca, no nivel fonetico. Nestes casos, uma palavra como "nos" nab 6 acentuada,
no nivel do enunciado, e nem ocorre como longa. Isto porque, apesar de ser
rotulada como "" no nivel da palavra, ela pertence, como parte nao
proeminente, ao sintagma fonolOgico (0) de "temos", formando urn sintagma
entoacional (/) como se pode ver em (15b). Desta maneira, nao ha previsOes
fonolOgicas que justificassem, neste contexto, urn alongamento da duracdo
dessa palavra, corn finalidade de enfase.

(15a) b 1 b 11b lb
//(1) nos /temos o o /chefe //

(15b) ( x ) U

( x ) ( x ) I
( x ) ( x ) (1)

(x) (x ) ( x ) C
(x) (x ) (x) (x ) co

(x) (x ) (x) (x ) I
(x) (x) (x) (x) (x) (x) a
nos to mos o the fe

A aceleracdo ou desaceleragdo da velocidade de fala 6 urn outro fator
que pode alterar os valores absolutos da durack das silabas. E o que se pode
observar no exemplo (16), abaixo, transcrigao de urn pequeno trecho da
informante de Salvador, mostrando a realizacao fonetica das duragees das
sflabas10. E de se observar, no entanto, que as duracOes relativas entre as sflabas
nao se alteram.

(16) (D):
b 1 b bb 1 bb 1 b b bb 1 bb 1

//(3) E a/gora refor/maram tam/bem os Departa/mentos/ (2) no ?/

1° Na transcricao abaixo, ==== representa velocidade de fala rapida, acelerada; representa
velocidade de fala desacelerada com relacao a velocidade precedente; e representa velocidade de
fala ainda mais reduzida com relacao a anterior. Neste ultimo caso, a desaceleracao acaba numa
velocidade normal que nao vem representada por nenhuma marca especial na transcricao
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1 blb 1 bb lb b lb b
(1) aumen/taram, (1) ou redu/ziram (3) de forma que...//

1 b 1 b bb bb 1 bb bb bb bb 1 bb 1 bb b 1

//(1) E, por/que eles fi/zeram e xa ta/mente /isso, (1) por/que

b lbb 11 blb bbbbb lb b 1 b 1

nes /tinhamos, duas ca/deiras du as disci/plinas for/mando /urn

bb b 1 b 1 b bbb lbb b b 1 bbb
Departa/mento. (3) (E)/ntao, Dermatolo/gi a e mo/lesti a

b b l b lb 1 bb b lb 1
tropi/cal, (1) se/ri a urn Departa/mento /s6 //

3. Conclusao

57

Ao final desta analise de casos extraidos do corpus do Projeto "Gramatica
do Portugues Falado", depreende-se que nao se deve confundir as nogoes de
quantidade da silaba (do ambito da Fonologia) corn duracao (dos dominios da
realizacao fonetica). Apesar de nogOes relacionadas, a analise apresentada mostra
que a relagao entre elas nao se resume a uma traducao dos valores de quantidade
estabelecidos pela teoria fon olegica, corn base na estrutura interna da slab a, em
valores de duragao (tempo), no nivel de sua atualizacao. No nivel da palavra,
foram observados fatores, como a localizacao do acento e as qualidades intrinsecas
dos segmentos, que interferem na atualizacao da duragao. Alem disso, no nivel
do enunciado, diversos ajustes na atualizacao da duragao das silabas foram
registrados, devidos nab de elementos como entoacao, veloridnde de
fala, hesitagOes, enfases etc.
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APAGAMENTO DO R FINAL NO DIALETO CARIOCA:

um &rum) EM TEMPO APARENTE E EM TEMPO REAL

(R Deletion in Final Coda Position in Brazilian Portuguese:
a Case-Study in Apparent Time and in Real Time)

Dinah CALLOU (Universidade Federal do Rio de Janeiro/CNPq)
Joao MORAES (Universidade Federal do Rio de Janeiro/CNPq)

Yonne LErrE (CNPq/Universidade Federal do Rio de Janeiro)

ABSTRACT: This paper deals with the weakening process of the phoneme R in
final coda position, in Rio de Janeiro dialect. Following labovian quantitative
approach, three sets of data are compared, in order to present a case-study in
apparent time and real time, through a panel and a trend study. It is shown that
final R deletion follows age grading pattern and cannot be considered a change
in progress.

REsumo:Neste artigo, analisa-se, em tres conjuntos de dados, o processo de
enfraquecimento do R em posicao final, no dialeto do Rio de Janeiro, na
perspectiva da sociolingilistica quantitativa laboviana. Atraves de um estudo
de tendencias e em painel,fica evidence que esse apagamento nao corresponde,
na fala culta, a urn padrao de mudanca em progresso mas sim de gradacao
etaria.

KEY WORDS: Portuguese Fonology; R Variation; Variation; Change.

PAIAVRAS-CHAVE: Fonologia do Portugues; Variacao do R; Variacao; Mudanca.

0. Introducao

0 apagamento do R em posicao de coda, em final de palavra, é um
fenomeno antigo no portugues do Brasil. 0 processo, em seu inicio, foi
considerado uma caracteristica dos falares incultos e, no se,culo XVI, nas peps
de Gil Vicente, era usado para singularizar o linguajar dos escravos. 0 fenomeno
expandiu-sepaulatinamente, sendo hoje comum na fala dos varios estratos sociais.

A perda do R final tern sido avaliada sob angulos diversos: urn, que a
considera uma prondncia esteriotipada, ainda demarcador social, corn indicios
de recuperacao, inclusive em hipercorregoes (Houaiss, 1970); outro, que prediz
sua completa perda em dialetos nao-padrao (D' Arc, 1992).

Neste artigo, focaliza-se o apagamento do R o estagio final de urn
processo de enfraquecimento que leva a simplificagao da estrutura silabica no
Portugues do Brasil em posicao final no vocabulo, na fala culta do Rio de
Janeiro (R AhA0 CVC a CV).
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Usando a metodologia da sociolingifstica quantitativa laboviana, intenta-
se realizar uma analise em tempo aparente e em tempo real de curta duragao, a fim
de verificar se o processo representa uma variagao estavel ou se ha uma mudanga
em curso, seja a sua implementagao, seja a sua recuperagao.

Sao analisados tres conjuntos de dados do Projeto NURC, coletados
em dual epocas distintas, os locutores estratificados em tres faixas etarias: 25
a 35 anos; 36 a 55 anos e 56 anos emdiante. 0 primeiro conjunto (66 informantes,
33 do sexo masculino e 33 do feminino) foi Bravado no inicio da decada de 70;
o segundo, corn alguns dos mesmos informantes do corpus anterior (10
informantes, 5 do sexo masculino e 5 do feminino), e, o terceiro, uma nova
amostra, composta de 18 informantes, 9 do sexo masculino e 9 do feminino,
ambos gravados entre 1992-1996.

A segunda amostra, do recontato, talvez seja muito reduzida para ter
significancia estatistica, mas 6, de qualquer modo, valiosa para a interpretagao
dos resultados iniciais. Essa reducao deveu-se, em parte, a dificuldade de
localizar os mesmos informantes dos anos 70, principalmente os que aquela
altura pertenciam a terceira faixa, agora, necessariamente, corn mais de 76
anos. Foram gravadas entrevistas de 30 minutos, focalizando os mesmos
t6picos das entrevistas anteriores.

Na amostra dos anos 70, foram analisadas 2723 ocorrencias de R final
e nas dos anos 90, 506 para o estudo do recontato e 817 para o estudo da
nova amostra.

Usando o programa VARBRUL, os seguintes fatores (a) estruturais e
(b) sociais foram examinados: (a) tamanho do vocabulo, vogal precedente,
ponto e modo de articulagao do segmento subseqiiente, pausa subseqiiente,
classe morfolOgica, item lexical, acento frasal e acento lexical; (b) faixa etaria e
genero.

1. Variagao do R no Portugues brasileiro padrao

Na analise fonolOgica estruturalista do portugues, dois fonemas R sao
habitualmente propostos: um pronunciado como urn tepe alveolar,
tradicionalmente denominado de R simples ou "fraco" e urn outro, que pode
variar consideravelmente em sua articulagao, tradicionalmente chamado de R
natiplo ou "forte". Em posicao final de coda, onde o apagamento 6 observado,
sua variagao articulatOria , como se pode ver no quadrol, vai de uma vibrante,
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alveolar ou uvular, a uma fricativa, velar ou glotal, chegando a seu total
apagamento.

R
vibrante alveolar (alv. tr.)
vibrante uvular (uv. tr.)
fricativa velar (vel. fric.)
fricativa glotal (asp.)
tepe alveolar (tepe)
apagamento (apag.)

Quadro 1- Pronimcia do R no dialeto carioca

Em trabalho anterior, Callou et alii (1996) an alisaram a realizagdo do Rem
posicao de travamento silabico nos cinco centros urbanos do Projeto NURC,
usando a amostra da acacia de 70. 0 grupo de fatores "posigao interna/externa
no vocabulo" foi selecionado como o mais significativo de todos. Assim, o
comportamento do R em final de vocabulo deve ser analisado separadamente,
uma vez que a posigao final (externa) constitui o ambiente onde o apagamento se
(Id mais freqiientemente, como se pode ver nas Figuras 1 e 2, que levam em conta
apenas o dialeto carioca.

70

60

50

ao

30

20

10

Decada de 70

elv.tr. OVA!. vel. Iris. esp. tope epee.

EiPosiciSo Emma

Pcsiceo Interne

Figura 1 - Realizacrio do R em posicao interna e externa no dialeto carioca, na
decada de 70

Distribuigao similar pode ser observada nas amostras da decada de 90
(recontato e nova amostra).
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80

70

60

50

40

30

20

10

0

DOcada de 90

uv.tr. veilric. asp. tape apag.

caPosicao Eat erna

Poslcao Interna

Figura 2- Realizacao do R em posicao interna e externa no dialeto carioca, na
decada de 90

A fim de avaliar as duas propostas referentes ao apagamento do R
uma mudanga completa no sentido da perda do segmento ou de sua
recuperagao apresenta-se uma analise em tempo aparente e em tempo
real, atraves de urn estudo em painel (panel study) e de um estudo de tendencias
(trend study), conforme a metodologia proposta por William Labov (1994).

2. Analise da mudanga em tempo aparente e em tempo real: pressupostos
gerais

A concepgao de mudanga, formulada pela sociolingiiistica laboviana
(Labov, 1994), segue, em essencia, a doutrina do uniformitarismo oposta
a teoria da catastrofe segundo a qual todos os fenOmenos geolOgicos podem
ser explicados como resultantes de processos observaveis que operam de
maneira uniforme. Essa teoria, tomada de emprestimo a geologia, teve como
seu precursor, na lingiiistica, William Dwight Whitney (1867, apud Labov)
tendo influenciado significativamente a corrente neogramatica.

Assim, o principio uniformitario 6 uma pre-condigao necessaria, tanto
para a reconstrugao hist6rica, quanto para o use do presente para explicar o
passado, pois permite inferir pela observagao de processos em curso aqueles
que operaram no passado.

A proposta de Labov, derivada dessa concepgao, parte do pressuposto
de que 6 possivel captar mudangas em progresso atraves da analise
distribucional-quantitativa de variaveis em diferentes faixas etarias. Isso
constitui o que se convencionou chamar analise em tempo aparente. As formas
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das curvas de distribuigao indicariam se se trata de variagao estavel ou de
mudanga em curso (implementagao ou perda de um processo). A distribuigao,
porem, por faixas etarias pode nao representar mudangas na comunidade,
mas sim constituir um padrdo caracteristico de gradagao etaria que se repete
a cada geragao. A resposta aos problemas derivados da interpretacdo dos
dados em tempo aparente deve basear-se nas observagOes feitas em tempo
real, isto é, na observagao e confronto de dois ou mais periodos discretos de
tempo.

A combinagdo de observagoes em tempo aparente e em tempo real constitui,
portanto, o metodo fundamental de analise da mudanga em curso.

Ha duas abordagens basicas de obtengao de dados em tempo real: 1) o
recontato dos mesmos falantes em period() posterior ou 2) a constituicao de
uma nova amostra representativa, panel ou trend study, respectivamente,
termos tomados de emprestimo a sociologia. Essa metodologia de estudo em
tempo real encontra-se, ainda, em fase experimental, havendo muitas questoes
abertas, entre elas, o paradoxo de ser a mudanga sonora, a urn tempo, muito
lenta e muita rapida para poder ser observada e o modo pelo qual a variagao
se transmite atraves das geragOes.

0 estudo da mudanga, em tempo aparente, é feito, assim, observando-
se o comportamento linguistic° de falantes em diversas faixas etarias, mas s6
o estudo em tempo real podera esclarecer melhor se se trata de uma mudanga
ou de gradagao etaria, ja que se compara a fala de um mesmo informante em
dois momentos distintos. Se urn individuo de uma determinada faixa etaria
reproduz, ao passar para outra, em certa medida, o comportamento linguistic°
de falantes da mesma geragao na amostra anterior, tem-se um indicativo de a
variagdo ser caracteristica daquela faixa etaria. Se, no entanto, ao mudar de
faixa etaria, reproduz o seu comportamento na faixa anterior, tern-se urn indicio
de que nao se esta diante de uma caracteristica etaria, mas sim de mudanga
geracional.

Segundo Labov (1994:83), "a interpretagao dos dados em tempo real,
de estudos do tipo em painel ou de tendencias, requer urn modelo subjacente
de como os individuos mudam ou nao mudam durante sua vida, como as
comunidade mudam ou nao mudam ao longo do tempo, e o que pode resultar
da combinagao dessas possibilidades. A combinagdo mais simples produz quatro
padroes distintos".
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Individuo Comunidade
1. Estabilidade estavel estavel
2. Gradacao etaria instivel estavel
3. Mudanca geracional estavel instavel
4. Mudanca comunitaria instavel instavel

Quadro 2- Padraes de mudanca no individuo e na comunidade

Urn estudo em tempo aparente nao permite diferengar entre gradagdo
etaria e mudanga geracional. Por urn lado, um estudo em painel podera detectar
as condigoes em que o individuo 6 ou nao estavel, mas ele, per se, nao distingue
gradagao etaria de mudanga comunitaria ou estabilidade de mudanga geracional,
uma vez que so se pode ter uma visa() da comunidade atraves do
comportamento dos mesmos individuos.

Nao 6 dificil interpretar os dois primeiros padroes. Se o comportamento
dos individuos 6 estavel durante toda a sua vida e a comunidade se mantem
tambem estavel, nao ha variagao a analisar e tern-se estabilidade; se os
individuos mudam seu comportamento lingtistico durante suas vidas mas a
comunidade como urn todo permanece a mesma, o padrao pode ser
caracterizado como gradacao etaria. A terceira e quarta combinagoes nao
sdo de tao facil apreensdo. Na mudanga geracional, os individuos apresentam
uma freqilencia caracteristica para uma variante particular, mantendo-a durante
toda a sua vida. Aumentos regulares, porem, dessas freqiiencias individuais
durante varias geragoes podem levar a uma mudanga comunitaria. Na mudanga
da comunidade, todos os membros da comunidade alteram conjuntamente
suas frequencias ou adquirem simultaneamente novas formas. Segundo Labov,
este seria o padrao caracteristico da mudanga lexical e sintatica, enquanto a
mudanga geracional seria tipica da mudanga sonora e morfolOgica.

3. Analise de fatores estruturais e sociais

0 primeiro grupo selecionado, em todas as amostras, foi classe
morfolOgica. A perda do R 6 mais freqiiente nos verbos: o infinitivo e a primeira
e terceira pessoas do futuro do subjuntivo sdo marcados em portugues tanto
pela presenga do R final quanto pela tonicidade da sflaba que contem o segmento
(comer versus come). Nos nao-verbos, em que o R nao carreia informagao
morfolOgica, o peso relativo 6 baixo (Tabela 1).
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Esse comportamento vai de encontro as afirmagoes correntes na
literatura de que material fonolOgico que carreie informagdo morfolegica tende,
nos processos de mudanga, a ser preservado.

90
70 Recontato Nova Amostra

% P.R. % P.R. % P.R.

Verbo 73% .70 7% .77 82% .82

Nao-verbos 32% .32 39% .39 32% .33

Total 61% .51 62% .63 64% .64

Tabela 1- Apagamento do R segundo a classe morfolOgica

Para os nomes, o tamanho do vocabulo 6 um fator significante, a perda
do R sendo praticamente bloqueada em vocabulos monossilabicos. Ja para os
verbos, a variavel tamanho do vocabulo tern urn comportamento neutro.

Devido a essa polaridade, nomes e verbos foram analisados em separado,
em todas as amostras. Isso faz uma diferenca. Se os nomes nao forem separados
dos verbos, a selegao dos grupos de fatores significativos nao reflete
corretamente os ambientes condicionantes do apagamento do R. Por exemplo,
se nomes e verbos forem tratados em conjunto, a vogal precedente torna-se o
ultimo grupo a ser selecionado pelo programa Varbrul; se eles forem separados,
a vogal precedente torna-se, para o apagamento, o primeiro grupo a ser
selecionado para os nao-verbos.

Alem disso, as ocorrencias do pronome indefinido qualquer foram
excluidas, uma vez que neste item lexical a perda do R 6 praticamente
categOrica (99 %).

Corn essas modificagOes, os mesmos grupos de fatores estruturais sao
selecionados em ambos os periodos, tanto para homens quanto para mulheres:
acento frasal, para verbos e nao-verbos e tipo de vogal precedente, para os
nao-verbos.

A analise multivariada, em ambos os periodos, nas tres amostras,
selecionou sempre os grupos de fatores faixa etaria e genero, passando as
duas variaveis, desde o inicio, a serem analisats3iultaneamente.
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4. Dois estudos em tempo aparente

A fim de verificar o comportamento lingiiistico estavel ou instavel do
indivfduo e da comunidade, comparou-se a distribuigao do apagamento do R
no tempo aparente, nas duas amostragens que incluem individuos diferentes.
Conforme nos diz Labov (1994), no recontato, os resultados podem refletir
mais uma caracteristica de faixa etaria que uma mudanga geracional que tenha
a acarretar uma mudanga lingiiistica da comunidade. no estudo corn outros
individuos nao constitutivos da amostra anterior que se pode visualizar melhor
a mudanga geracional, caracteristica, conforme se disse no item 2, da mudanga
sonora.

Verbos e nao-verbos, homens e mulheres, sao analisados separadamente,
pelos motivos ja expostos. Nas figuras 3 e 4, comparam-se os pesos relativos da
perda do R em homens e mulheres, nas decadas de 70 e 90.

As curvas de distribuigao dos verbos indicam, para os homens, uma
variagao estavel, em ambos os periodos. Os falantes mais jovens nao modificam
o seu comportamento dos anos 70 para os anos 90, mas o segundo e terceiro
grupos apresentam comportamentos opostos: nos anos 70, o peso relativo
decresce da terceira para a segunda faixa etaria e aumenta da segunda para a
primeira; nos anos 90, ha um aumento da terceira para a segunda e uma
diminuigao da segunda para a primeira.

80

8)

40

20

0

1

Wrens/ U3bos

2 3

40

ao

1

Wrens/ Provabos

2 3

4-- 7)
0 9)

Figura 3- Apagamento do R em homens nas tees faixas etarias (1:25-35; 2: 36-55;
3: 56- )
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83

70

ea
03

ao

23

10

0

1 2 3

4 70
111 90

When:el ifaverbm

70

03

53

40

33

23
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Figura 4- Apagamento do R em mulheres nas tees faixas etarias (1:25-35; 2: 36-
55; 3:56- )

Uma provavel explicacdo para esse aumento na segunda faixa que
coincide, no Brasil, com a senioridade na vida profissional 6 a de o
apagamento do R n-do ser mais uma pronimcia estigmatizada, ao menos nos
verbos, correspondendo a uma nova norma introduzida na comunidade.

Nos nao-verbos, as curvas de distribuicao indicam uma mudanga ern
curso, a terceira e a segunda faixas etarias apresentando quase o mesmo peso
relativo, e uma diminuigao no use da regra de cancelamento, nos falantes mais
novos, dos anos 70 para os anos 90. Nos nao-verbos, o apagamento nos anos 90
parece ter alcangado o mesmo patamar a que chegaram os verbos.

Para as mulheres, as curvas de distribuicao indicam mudanga emprogresso
nos dois casos.

Cumpre assinalar, no entanto, que essa regra avancou nas mulheres mais
idosas, na decada de 90, apenas nos nao-verbos.

5. Urn estudo em tempo real

Comparando os mesmos informantes do sexo masculino em ambos os
periodos (estudo em painel), pode-se verificar que no ha estabilidade:. o
comportamento nao e o mesmo ao longo da vida do individuo, a frequencia
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do apagamento do R continuando a avangar em nao-verbos e em verbos,
exceto, na Ultima faixa etaria, nos verbos.

NAO-VERBOS

60

BO

40

20

0

111/n2 12/03 M3 /H

070
N90

Figura 5: Comportamento individual nos homens ao longo do tempo

As mulheres nao apresentam o mesmo comportamento.

60

60

0
20

0

VERBOS

1.41/1.4 1,420.4 1.43/kt 4

070
060

SO

60

0
20

0

NAO.,/ E R DOS

1142 1.121,43 1.4311.1

070
li190

Figura 6 - Comportamento individual nas mulheres ao longo do tempo

Nos verbos, o apagamento do R diminui da primeira para a segunda e da
terceira para a quarta faixa etaria. Todavia, ele aumenta da segunda para a
terceira faixa etaria. Como ocorre nos nao-verbos, nao ha urn comportamento
similar entre as mulheres: o apagamento do R diminui da primeira para a
segunda faixa etaria e aumenta da segunda para a terceira. As mulheres idosas,
contudo, sao estaveis.

0 estudo em painel (Id conta do comportamento linguistic° do
individuo, mas nao permite determinar se a comunidade 6 estavel ou nao, nao
se podendo, portanto, saber se o fenomeno se enquadra no padrao de gradagao
etaria ou de mudanga da comunidade. A comparagao da amostra da decada de
70 com a de 90 corn informantes diferentes (nova amostra) 6 a forma indicada
de observar o processo em curso na comunidade (Tabela 2):
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Mulheres Homens

70 90 70 90

% P.R. % P.R. % P.R. % P.R.

Total 57% - .45 63% - .49 62% - .52 65 % - .51

Verbos 71% - .41 78 % - .44 82% - .57 85% - .55

Niio-verbos 21% - .43 37% - .54 32% - .57 31% - .47

71

Tabela 2-Comportamento da comunidade, em dois periodos de tempo,
contrastando verbos e nao-verbos, quanto ao apagamento do R

A tabela 2 mostra que a populagao feminina continua a implementar a
regra de apagamento, uma vez que ha sempre um aumento do peso relativo de
70 para 90. Por outro lado, emrelagao aos homens, a regra parece ter atingido
seu limite e ha indicios de perda do processo de apagamento, principalmente
no que tange aos nao-verbos. De certa forma, essa dualidade de
comportamentos permite inferir que os dois pontos de vista opostos, o de
Houaiss no sentido da recuperagao do segmento e o de D'Arc no
sentido de seu apagamento total, na fala nao-culta tern, em certa medida,
fundamento. Emrelagao a fala culta, no entanto, a avaliacao da situagao geral
e o estudo em tempo aparente e em tempo real indicam antes urn equilibrio
que a previsao de urn completo apagamento, uma vez que os pesos relativos
totais nas dual decadas nao vao muito alern de .50.

Se nao se distinguir entre homens e mulheres e entre nomes e verbos, a
estabilidade de comunidade 6 flagrante: em 70 e 90, a freqUancia de aplicagao
da regra se mantem.

0 comportamento individual, como se viu nas figuras 5 e 6, e instavel,
com excecao do das mulheres da terceira faixa etaria. 0 quadro 6, destemodo,
caracteristico de um padrao de gjadagao etaria (cf. quadro 2).

6. A guisa de conclusao

Os dados aqui apresentados mostram a complexidade do estudo da
mudanga lingiiistica. No caso em pauta, essa complexidade fica bastante
evidente. Em primeiro lugar, teve-se que diferengar falantes do sexo masculino
de falantes do sexo feminino uma comunidade cindida, portanto e, em
segundo, distinguir entre verbos e nao-verbos. 0 interessante aqui 6 que o
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apagamento do R, como se disse, incide sobre material corn conteudo
morfolOgico. Essa distingao acarreta um problemapara o modelo da foncilogia
lexical, pois se tem uma regra fonetica variavel para a qual 6 imprescindivel
informagao morfolOgica. No modelo da fonologia lexical, as regras variaveis
se aplicariam no nivel p6s-lexical, em que as informacOes morfolOgicas ja nao
estariam presentes.

Por fim, vale salientar que o apagamento do R final tem sido considerado
urn caso de mudanga de baixo para cima que, ao que tudo indica, ja atingiu seu
limite, e 6 hoje uma variagao estavel, sem marca de classe social.
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REPETIcAO E COORDENAcAO*

(Repetition and Coordination)

Roberto Gomes CAMACHO & Erotilde Goreti PEZATIT (Universidade do
Estado de Silo Paulo -S.J. Rio Preto)

ABSTRACT: Based on the principle that the cognitive motivation pervades all
levels of the grammar of a language, the basic aim of this paper is to explore
the hypothesis that the coordenative processes of conjunction and disjunction
result from a perceptual-cognitive transference of common mechanisms of
repetition. By means of a multifunctional analysis of coordination, it is showed
that term conection is the model that activates sentence conection processes
at which additive and alternative junctives establish content relations at
ideational level, and epistemic and speech act relations at the interactional
level.

RESUMO: Com base no principio de que a motivacao cognitiva perpassa todos
os niveis da gramatica de uma lingua, este trabalho tem como principal
objetivo explorar a hipOtese de que os processos coordenativos de conjunctio
e disjuncao resultam de uma transferencia perceptual de mecanismos comuns
de repetictio. Mediante uma analise multifuncional da coordenacao,
demonstra-se que a ligactio de termos é o modelo que ativa os processos de
ligardo de oracoes em que os juntores aditivo e alternativo estabelecem
relacties de conteddo no nivel ideacional e relacOes epistemicas e
ilocucionarias no nivel interacional.

KEY WORDS: Coordination; Conjunction; Disjunction; Repetition.

PALAVRAS-CHAVE: Coordenactio; Conjuncao; Disjunctio; Repeticao.

V. Proavras iniciais

Admitindo que compoem a linguagem os sub-sistemas discursivo,
semantico e sintatico, Castilho (1994), propOs, como hip6tese de trabalho,
que tras processos cliscursivos constituem a modalidade falada: construcao,
reconstrucao e descontinuagao.

* Esse artigo é o resultado da fusao de trabalhos anteriores dos autores, desenvolvidos no ambito
do Projeto de Gramatica do Portugu'es Falado (V. a esse propOsito Camacho 1998 e Pezatti
1998).
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A construgao e o processo central da linguagem, ja que incide diretamente
sobre a organizagao das unidades semantico-discursivas e gramaticais e sua
representando fonolOgica. A reconstrugao 6 um processo fortemente vinculado
a remissao anaforica, representando o modo como se organiza a recorrencia
de formas e de contetidos. Ja a descontinuagao representa urn processo de
ruptura na elaboragao do texto, de que resultam hesitagOes, pausas, elipses e
anacolutos.

Embora o autor mencione "lingua falada" e deixe transparecer que o
escopo do processo de construgao abrange as modalidades falada e escrita,
por ser este o processo central de constituigao da linguagem, 6 diffcil nao
admitir que os outros dois tambem abarquem a modalidade escrita. 0 trago
diferenciador 6 sempre uma questao de grau: as condigoes de produgao tfpicas
da modalidade falada, em que planejamento e exeeugdo ocorrem on line,
acarretam urn grau maior de reconstrugao e descontinuagao.

Em trabalho mais recente, Castilho (1997) se refere aos domfnios
discursivo, gramatical e semantico como mOdulos constitutivos da linguagem
referenciados no Lexico, considerando-o componente primitivo, ja que nao se
deriva de nenhuma outra instancia da linguagem. 0 autor admite; entao, que
os mOdulos, todos verbais, sao administrados por processos cognitivos pre-
verbais, que fluem, nao unilinearmente, pelos diferentes mOdulos e que se
podem identificar como ativagao, reativagao e desativagao, termos que
substituem, respectivamente, os sugeridos em Castilho (1994), acima
mencionados, como construgao, reconstrugdo e desativagao' .

Postula a ativagao como o processo de codificagdo gramatical e textual por
excelencia, mediante o qual a selegao de itens, que suscitam propriedades
semanticas, discursivas e gramaticais, ativa, "(i) no Discurso, a constituigao do
texto, de suas unidades e formas de conexidade; (ii) na Semantica, a constituigao
dos sentidos lexicais, dos significados composicionais e das signfficagOes
contextuais; (iii) na Gramatica, a constituigao das sentengas e de suas
representagOes sintatica, morfolOgica e fonolOgica" (Castilho, 1997: 303).

A reativagao, antes denominada reconstrugao, Pica mantida como o
processo cognitivo que suscita itens e propriedades previamente ativadas.

10 autor admite que a mudanca resultou do fato de ter-se dado conta de que todos os processos
implicam sempre a construcao de enunciados.
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0 interesse central deste trabalho nao é discutir os postulados teOricos,
que se acham ainda em fase de elaboragdo, mas examinar especulativamente
como os processos de ativagao e reativagao podem ser ilustrados no use de
conectores conjuntivo e disjuntivo do portugues falado, participando, assim,
de uma justa homenagem ao Professor Ataliba Teixeira de Castilho, cujo carater
ativo e empreendedor aponta para duas linhas sempre convergentes: a de
instigador e a de pesquisador.

A caracteristica instigadora se delineia claramente no perfil de organizador
de importantes programas de investigagao, como o Projeto de Gramatica do
Portugues Falado, do qual participamos como pesquisadores, e no de
coordenador de GTs, como os que promoveu sobre o tema da repetigao em
congressos da ALFAL, de que, pelo menos no ultimo, participamos como
deb atedores.

A caracteristica de pesquisador se esboga principalmente na posigdo
sempre aberta a mudangas, cujo caso exemplar se observa nos dois momentos,
acima mencionados, em que postula processos (1994) e, em seguida, reformula
postulados (1997), fato que demonstra, por si so, rigor na busca da verdade
cientifica que sabemos nao ser absoluta.

Por conseguinte, consideramos que a melhor forma de homenagear uma
das mais importantes figuras da linguistica brasileira é explorar, neste trabalho,
urn tema que representasse os dois aspectos assinalados de seu perfil. Resta
saber se a homenagem estara a altura do homenageado. Mas al a historia ja é
outra.

1. Relagdo entre coordenagao e repetigao

A repetigao, tradicionalmente considerada pelos compendios de
Gramatica Tradicional como urn vicio de linguagem, vem sendo reavaliada,
nao apenas como urn recurs.° expressivo, mas snhretIld rnITIn urn mernnicrno
fundamental da organizagao textual-interativa do discurso falado. Na interagao
face-a-face, os participantes empregam, corn muita freqiiencia, desde a simples
repetigao literal ate construcOes paralelas no nivel sintatico (cf. Koch, 1994).
A repetigao é, assim, produto do processo de reativagdo.

Tratar a coordenagdo, em sua manifestagao conjuntiva e disjuntiva, como
uma forma de repetigao, nao constitui nenhum exagero. Tannen (1987) inclui
entre as repetigOes uma construgao em que palavras completamente diferentes
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sao enunciadas no mesmo paradigma sintatico e rftmico de urn sintagma ou
frase precedente, como em (1):

(1) Here's Columbus Circle, here's Central Park West.
(Tannen, 1985, p. 30)

Observe-se que esse exemplo 6 uma forma de justaposigao de oracoes.
Yd.() custa mais que inserir urn conectivo para que essa construcao represente
uma relagdo de conjuncao.

Alern disso, as relagOes de conjuncao e de disjuncao poderiam ser o
resultado de uma transferencia perceptual-cognitiva dos processos comuns de
repeticao explicita, embora raramente com reduplicacao formal, hip6tese que
examinaremos. Com efeito, a conjuncao e a disjuncao de oragoes raramente
faz use da repeticao de estrutura, embora esteja semanticamente comprometida
corn uma equivalencia sintatica e semantica. Nao obstante, 6 urn mecanismo
formal disponivel na sintaxe da lingua, s6 possivel mediante uma repetigao
tacita, que pode deixar de se-lo. Em (2a), a repeticao 6 urn recurso discursivo
empregado pal-a facilitar a compreensao do interlocutor, já urn tanto dificultada
em razdo da carga informacional que habitualmente procede de uma aula:

(2) a. rnaneira do homem pre-historic° era... BAsicamente eu preciso
corner.. e eu preciso:: ...me defender dos animais e eu preciso me
esquentar na medida do possivel... (EF-SP-405: 109-13)

Desenvolvendo o postulado de que os atos de linguagem envolvem
processos de ativacao, reativagao e desativagao, defenderemos a hipOtese de
que, embora a coordenagao seja o resultado do processo de ativagao, 6 possivel
considerar que tenha sua genese cognitiva no processo de reativagao.

Justamente por evitar a repeticao, a conjuncao e a disjuncao de oragoes
vem sendo tratadas mais como um fenomeno de elipse. De urn ponto de vista
funcional, a elipse 6 urn fenomeno motivado pela distribuicao de informagdo:
6 muito mais freqiiente apagarem-se constituintes que representam informagao
velha e conservarem-se os que representam informagao nova. Por conseguinte,
a decisdo pela escolha de conjuncao corn repetigao, como (2a) e de conjuncao
sem repetigao, como (2b) depende crucialmente de compromisso interacional
corn o interlocutor:
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(2) b. a maneira do homem pre-historic° era... BAsicamente eu
preciso corner...me defender dos animais e me esquentar na medida
do possivel... (EF-SP-405: 109-13)

Este trabalho organiza-se em duas partes. Na primeira, examinam-se a
conjuncdo e a disjuncdo de termos; na segunda, a conjuncdo e a disjuncdo de
oracoes em estruturas simetricas e assimetricas, descrevendo-se os processos
que envolvem tanto a juncdo de estados de coisas, no nivel ideacional, quanto
a juncdo de contetidos epistemicos e de atos de fala, no nivel interacion al. Os
exemplos que ilustram a exposicdo sdo, em sua maioria, retirados de urn
corpus de lingua falada culta2.

2. A conjuncao e a disjuncdo de termos

Dik (1980) trata a coordenagdo como expansdo de constituintes, urn
enfoque funcional que exclui a possibilidade de apagamento de constituintes
em estruturas mais complexas. 0 esquema contido em (3) fornece uma
representacdo formal do processo:

(3) oc a', a 2, ...., a n (n_?_ 2)

Esse esquema opera sobre algum element() a, expandindo-o numa serie
n-aria de elementos coordenados. Podem-se distinguir os seguintes niveis de
atuacao do processo de coordenacdo: (i) coordenacdo de termos; (ii)
coordenacdo intra-termos; e (iii) coordenacdo de oracOes.

Termo para Dik (1989) designa entidades do mundo; sendo assim, a
coordenagdo de termos representa uma especie de atalho que permite ao falante
explicitar dois estados de coisas com urn Unico predicado. Desse modo, em
oragoes como Joao e Maria viram urn fantasma, e Ou Lula ou FHC sera o
proximo presidente, os termos representam duas funcoes sintaticas e duas
fungOes semanticas. Ha, portanto, dois estados de coisas, representados pelas
parafrases Joao viu um fantasma e Maria viu um fantasma e Ou Lula sera o
proximo presidente ou FHC sera o proximo presidente.

Na coordenacdo intra-termos, ndo ha a duplicacdo, de modo que dois
termos sdo coordenados numa unica funcdo semantica e sintatica, como se

20 universo da investigacao 6 constituido por uma amostragem do corpus minimo do Projeto de
Gramatica do Portugues Falado, que constitui, por sua vez, uma amostragem do material coletado
pelo Projeto da Norma Urbana Culta (NURC)/Brasil, gravados corn informantes cultos proce-
dentes de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre, historiado por Castilho
(1990).
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observa em Joao e Pedro compraram urn livro (o dinheiro nao dava para
comprar dois exemplares), que constitui, entao, um linico estado de coisas.

Em qualquer nivel da estrutura sentencial pode ocorrer o processo corn
a condicao necessaria de que termos coordenados tenham identidade de funcao
sintatica e de funcao semantica. Essa condicao universal, denominada Condicao
do Constituinte Coordenado (Coordinate Constituent Constraint, doravante,
CCC) foi defendida por Schachter (1977), como uma formalizacao da ideia de
"equivalencia estrutural" contida na definicao comum de coordenacao.
Constituintes ligados por coordenacao devem ser sintatica e semanticamente
correlatos; caso contrario, a sentenca resultante e anomala.

Assim, se a funcao de Sujeito ou de Objeto for atribuida a urn termo de
uma serie coordenada, a mesma funcao sintatica deve ser assinalada a todos
os termos da serie. A aplicacao dessa regra exclui construcOes como (4a-b e
5a-b):

(4) a. ?Joao e por Pedro acertaram o cachorro.
b. ?Joao acertou o cachorro e por Pedro.

(5) a.?Joao ou por Luis quebrou o vaso.
b. ?Joao quebrou o vaso ou por Luis.

Alem da identidade sintatica, a gramaticalidade da coordenacao de termos
deve ser assegurada pela identidade de funcao semantica. A aplicacao dessa
condicao exclui a possibilidade de construcoes como (6a-b) e (7a-b):

(6) a ?Joao e a chave abriram a porta.
b. ? Joao ou a chave abriu a porta.

(7) a. ?Joao comeu corn sua mae e corn born apetite.
b. ? Joao come freqilentemente ou corn born apetite.

Em (6a-b), argumentos na funcao semantica de agente e instrumento
sao coordenados como sujeito; (7a-b) soam estranhas por haver coordenacao
de termos na funcao de satelites de companhia e modo.

A CCC formaliza, como se afirmou acima, a intuicao de que estruturas
coordenadas de termos apresentam equivalencia estrutural, com base em dois
principios: sao constituintes hierarquicamente equivalentes e o conjunto
resultante exerce a mesma funcao sintatica e semantica que o faria urn termo
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singular na mesma posicao sintatica. E essa condicao que representa o processo
de reativagao, postulado por Castilho (1997) na coordenagao de oragOes. Trata-
se aqui, obviamente, de reativagao de funcao, nao de termos, como ocorre no
processo comum de repeticao, embora nem al estej a assegurada a identidade
fonica e conceptual dos constituintes reativados, pois, como mostram estudos
sobre repeticao, essa nao 6 uma regra necessaria para a ocorrencia do processo,
cujas condigOes de realizacao apontam para a existencia dos mais diversas
graus de identidade fonica e conceptual dos termos reativados.

Koch (1994), por exemplo, elenca urn exemplo de repeticao orientada
para o falante, empregadapara ganhar tempo para o planejamento da elocucao.
Em (8) a repeticao, ap6s um falso comeco exerce a funcao de preenchedora
de pausa. Observe-se que os SNs uma delas e uma das gemeas nao representam
identidade formal:

(8) uma delas... uma de/ah uma das gemeas... quer ser arquiteta...
decoradora...(...) (D2-SP-360: 1233-8, Apud Koch, 1994, p.
156)

Tannen (1985) aponta para a existencia de pelo menos dois extremos
contrastivos no fenomeno; um deles, que ela denomina repeticao precisa,
consiste num mecanismo relativamente raro mediante o qual a mesma ideia
expressa pelas mesmas palavras com padrao en tonacional e qualidade de voz
similares; o outro, que ela denomina repeticao parcial, pressupOe que, apesar
de haver transformagOes ou variagOes, o significado similar 6 expresso corn
palavras e padrOes entonacionais ligeira, significativa ou inteiramente diferentes.
No caso de haver, por exemplo, palavras totalmente diferentes, como ocorre
de certa forma no exemplo (8) acima, o processo de repeticao seria o
equivalente de uma parafrase, fenomeno que, todavia, Tannen exclui de seu
estudo, por defender a relagao entre repeticao e natureza formulaica da
linguagem, que nao se aplicaria a parafrase (apud Travaglia, 1989).

Das propriedades representadas na CCC, resulta uma terceira a de que
termos coordenados sao livremente intercambiaveis, sem provocar qualquer
alteragao no conteudo final da sentenca, como se observa por exemplo em
(9a) e sua parafrase em (9b). A intercambialidade 6 uma propriedade definidora
dessa modalidade estrutural de repeticao implfcita na coordenagao:
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(9) a. e que o estilo e a arte sempre vao refletir uma ma-NEI-ra de
considerar o mundo e a natureza (EF-SP-405:107).

b. e que a arte e o estilo sempre vao refletir uma ma-NEI-ra de
considerar a natureza e o mundo.

3. A conjungdo de oragOes

A conjungdo de oragOes pode subordinar-se a uma proposigao de nivel
superior, comportando-se assim como termos. Exercem, nesse caso, funcoes
sintaticas diversas no predicado de nivel superior, seja como argumentos, seja
como satelites, conforme se observa em (10a-b):

(10) a. agora, uma escola se compae de urn.... urn... local em que
haja condicaes do estudante ter aula e do professor dar a
sua aula (DID-SSA-231:368).

b. em fitncilo da necessidade de eu assegurar.... a caca... e
continuar podendo comer (EF-SP-405:180).

Esses dados mostram a funcao marcadamente textual da ligagdo entre
oragoes, observada particularmente por Halliday & Hasan (1976), que
subcategorizam a conjungdo de oragOes num uso aditivo ou estrutural e num
uso coesivo. Esses dois usos, representados no exemplo acima por (10a) e
(10b) respectivamente, foram anteriormente identificados por R. Lakoff (1971)
como conjuncao simetrica e conjungdo assimetrica.

Urn bom criterio para decidir se o conjunto 6 simetrico ou assimetrico
verificar se seus membros coordenados admitem mudanca potencial de ordem.
Caso admitam, as oracoes sao independentes uma da outra e, portanto,
representam o processo de coordenagdo estrutural, como ocorre tipicamente
corn (11):

(11) Joao fritou o bife, Maria temperou a salada e Antonio refogou
a couve.

Por mudanca potencial deve-se entender a adequagdo necessaria do
enunciado aos processos comuns de remissao anafOrica, tal como ocorre em
(12a) e (12b):

(12) a. Joao fritou o bife e (0) temperou a salada.

b. Joao temperou a salada e (0) fritou o bife.
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0 caso protottico de bloqueio da mudanga potencial da ordem das oracoes
e, conseqiientemente, de conjuncao assimetrica, e constituido por pequenos
fragmentos narrativos em que cada evento segue necessariamente o outro de
acordo com a sequencia temporal, como demonstra o exemplo (13):

(13) cheguei em casa, vi televisao e depois vim para ck pra pra
conversar (D2-RJ-355:87).

Ha outros fragmentos de eventos nao narrativos, representados abaixo
pelo exemplo (14), que, ainda assim, representam uma sequancia cronologica.

(14) poe aquele refogado ali dentro e tapa, vai ao forno (D2-
POA-291:139).

Outro caso menos nitido de seqiienciagao aparece no exemplo (15) que,
todavia, sugere a representagao de diferentes fases num processo maior.

(15) eles pescam muito peixe de rio e usam muito na alimentacao
(DID-RJ-328:131).

A assimetria de (13-15) - mudanga de ordem = mudanga de interpretagao
da sentenga - 6 aparentemente devida as convengoes iconicas da ordem de
palavras na narrativa. A ordem das oragoes a paralela ao mundo real, em
termos dos eventos descritos nas oragoes, tornando-se, assim, desnecessario
adicionar mais especificagao na ordenagao temporal dos eventos narrados.

Em si mesmo, o juntivo e lido indica sucessao temporal (tal significado
pode ser atribufdo, por exemplo, a depois na seqWencia e depois de (13); mas
a ordem das duas oragOes pode, por convengao, ser ichica em relagao
seqffencia real dos eventos descritos. Sweetser (1991) propiie que esse use
narrativo 6 de fato somente urn dos muitos modos de explorar a interagao da

" 1 " esnane;rinAa let fin 1 vm.n n 'env, IN n nr.nne,:tn nnrn1 rin noisas a1111 luau, im6uust,ut lA/111 6%.4. cu. ut, pui

lado".

0 tOpico comum compartilhado nem sempre esta explicitamente manifesto
e identificavel num conjungao simetrica, como nos casos prototipicos
observados em (13-15). Existem enunciados, como (16) abaixo, cuja identidade
6 implicita, embora incontestavel, ja que fazer salada e lavar talheres
constituein duas atividades parciais relacionadas ao dominio comum de
cozinhar:

r flv
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(16) Maria estafazendo a salada e Paulo esta lavando os talheres.

Outros enunciados, como (17), constituem casos-limite em termos de
topico comum e, por isso, nem sempre tem a aceitabilidade garantida:

(17) Jose fuma tres maps por dia e eu conheco muitas pessoas
que sofrem de cancer.

Diferentemente dos casos explicitos de identidade sembtica, para que
enunciados como esses possam ter urn topico comum, 6 necessario combinar
itens explicitamente manifestos, pressuposigoes e dedugoes para obter uma
afirmagdo de identidade, cujo resultado deve envolver pelo menos urn dos itens
lexicais em cada membro da conjungdo que, no caso de (17), 6 Jose.

Observem-se agora (18a) e (18b):

(18) a. Jose fumava tres maps e contraiu cancer.
b. Jose fumava tres maps por dia e contraiu cancer (portanto

voce pode tomar o mesmo caminho se continuer fumando
tanto).

A sentenca (18a) 6 uma boa resposta para "0 que aconteceu a Jose?",
enquanto (18b) 6 boa resposta para "Por que voce nao gosta que eu fume?".
Os tipos diferem porque, na conjungdo simetrica, 6 necessario que somente
partes das oragOes ligadas possam ser relacionadas por pressuposigao, de modo
a assegurar a dedugdo de urn topico comum. Na conjungdo assimetrica, sao as
duas oragOes ligadas, como um todo, que contraem a relagdo, nao partes delas.

Em vez de eventos narrativos colocados lado a lado, como em (18a),
(18b) manifesta premissas lOgicas colocadas lado a lado. A ordem das premissas
6 significativa e o sentido se alteraria corn a inversdo de ordem das oragoes;
contudo, a mudanga nao ocorreria na ordenagdo temporal de estados de coisas,
mas na proposigao que foi tomada como logicamente precedente no dominio
do conteildo epistemico.

No exemplo (18b), o valor conclusivo 6 tanto urn produto da ordem iconica
de palavras, quanto o valor temporal de (18a), que pode tambem envolver
suposigoes de causalidade no mundo real. Entretanto, a ordenagdo iconica de
(18b) se baseia em processor 16gicos, nao em eventos do mundo real. Dessa
sentenga, pode-se tirar apenas urn resultado epistemico, uma conclusao que resulta
de premissas previamente enunciadas (cf. Sweetser, 1991).
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Para entender (18b), o interlocutor deve langar mao de sua experiencia,
de seu conhecimento de mundo, ou ainda do discurso previo que comp artilhon,
e supri-lo corn fatos adicionais que permitam estabelecer urn elo entre uma
parte de uma °raga° e uma parte da outra (Lakoff, 1971). E necessario fazer
uma pressuposigao sobre fumo e cancer e executar dedugOes baseadas nessas
pressuposigOes e suas relagOes com os elementos manifestos no enunciado.
Umapressuposigao esta baseada no senso comum de que fumo demais provoca
cancer. Deduz-se dal que pessoas que contraem cancer sao, ou podem ser, as
que fumam demasiadamente, estabelecendo-se um dominio comum entre Jose
e as demais pessoas que fumam muito.

Um esforgo mental ainda maior para elaborar uma deducao baseada em
algum tipo de identidade semantica 6 o que se depreende de (19):

(19) Dez homens couberam no fusca e eu pago cerveja para todo
mundo.

Essa sentenga parece ser razoavelmente interpretavel, se considerarmos
que o locutor realiza um ato de fala no segundo membro da coordenagao,
decorrente do estado de coisas que de fato ocorreu, expresso no primeiro
membro. Em (19), a mera forma das partes denuncia o fato de que nao pode
estar envolvida a conjuncao normal no domfnio do conteudo, devendo ser
antes interpretada como significando algo como "Eu declaro que pago cerveja
para todo mundo", leitura que atribui ao segundo membro da conjungao a
interpretagao de urn verdadeiro ato de fala.

4. A disjungao de oragoes

Embora ou tenha sido freqiientemente tratado como operador 16gico,
esse juntivo compartilha urn conjunto muito mais abrangente de fungOes do
que a conjungdo lOgica de proposigOes.

Corn efeito, nas linguas naturais, sao necessarias tres condigOes para que
haja disjungao (cf. Charaudeau, 1992; Oliveira, 1995). A primeira e que pelo
menos urn element() de uma das assergOes disjuntas seja semanticamente
identico a um dos da outra. (20), por exemplo, preenche esta condigao:

(20) mas e precis° que eu aplique, que eu utilize os sinais de transit°
na hora .certa, ou que eu tenha a habilidade de passar mais
rapid° pelo guardinha porque sentio, eu (es)tou multada na
primeira esquina (EF-POA-278: 197).
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Nessa disjungao, uma entidade da primeira assergao (eu) se repete na
segunda. Nao 6 necessario, entretanto, que se repitam seqiiencias de itens
lexicais; como na relagao de conjungao, a repetigao pode ocorrer com base
em outros mecanismos, como andfora zero, como em (21), ou especificagees
semanticas, como em (22). Enfim, nas disjungoes que ocorrem em situacoes
reais de comunicagdo oral ou escrita, deve haver urn eixo semantic° comum
aos termos disjuntos, sobre o qual.se dd a oposigao entre eles. Na verdade
esse elemento identico, por ser repetido, tende a ser omitido:

(21) para ele dizer.. se ha malignidade ou nao nesse nOdulo
(EF-SSA-49:90).

(22) ela vai dizer tambem que eu nao posso aplicar, tambem sem
fazer uma analise ou aplicagao, entao vamos voltar aqui (EF-
P0A-278:175).

A segunda condigao é a existencia de uma terceira assergao equivalente
ao dominio semantic° representado pelo eixo comum as assergoes disjuntas.
Essa assergao, posta ou pressuposta, deve ser mais geral que as outras dual,
podendo, na maioria das vezes, ser introduzida por um conector adversativo.
Isso significa que, quando se diz "(OU) A OU B", admite-se uma dessas
hipateses, A ou B, MAS, em qualquer delas, pee-se ou pressupoe-se C, que
se cre verdadeira, quer prevalega A, quer prevalega B. E o que ilustram as
ocorrencias (23) e (24):

(23) nao tem importancia que a gente chama de andlise ou chama
de interpretacao o importante 6 que o processo se realize
(EF-POA-278:211).

(24) hoje voce paga o dobro ou o triplo mas voce paga o dobro ou
o triplo pela desvalorizagao do dinheiro (D2-RJ-335:117).

A terceira condigao impoe que o locutor desconhega a selegao a operar, o
que se pode manifestarpor meio do emprego da interrogagao (direta ou indireta),
do imperativo, de construgao hipotetica e de construgdo declarativa referente a
fatos futuros, representados respetivamente em (25-28):

(25) a. a senhora acha que houve alguma evolugao ou:: ou que tenha
regredido o cinema atualmente? (DID-SP-234:359)

b. ha muita... discussao at entre posic5es opostas de que se o
Japao seria uma economia ou um pais desenvolvido. (EF-
RJ-379:223)
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(26) entao, faz esse refogado e p5e tomate, urn ou dois tomates.
(D2-P0A-291:192)

(27) porque quando ele vai aferir ou vai investigar experimentar o
homem... nao e o que o homem diz... do experimento de
laboratorio mas sim o que o homem realmente estci pensando...
(EF-RE-337:142)

(28) alem naturalmente do departamento juridic° que é a peva ... de
GRANde irnportancia porque vai tratar exatamente de todas
aquelas questOes... de contra:to ou de distrato
(DID-RE-131:240).

85

Como o aditivo, o conector alternativo pode representar relacOes
simetricas e assimetricas entre os membros coordenados. No primeiro caso,
as duas alternativas s-ao mutuamente exclusivas mas equivalentes e
independentes uma da outra, permitindo assim a mudanca de ordem; ja no use
assimetrico, a segunda alternativa depende da primeira, por isso nao 6 permitida
a inversdo.

Desse modo, para duas opcOes independentes, das quais pelo menos
uma 6 verdadeira, seria tao razoavel dizer "se nao B, entao A", quanto dizer
"Se nao A, entao B", ha, portanto, uma ordenacao livre entre os membros da
disjuncao e, por isso, irrelevante.

A ordem de disjuntos assimetricos, por outro lado, reflete a prioridade
de uma oracao sobre a outra, ou a dependencia do segundo em relndo ao
primeiro: o membro primario, independente, precede o secundario, dependente.
Os dois nao precis= ainda ser mutuamente exclusivos em si mesmos, isto 6,
quando se diz (29), nao significa que os dois eventos descritos nao poderiam
ambos ocorrer, mas implica que ha urn relacionamento unidirecional entre
eles.

(29) Todo fim de semestre, Joao envia urn capitulo pronto de sua
tese ou no dia seguinte seu orientador liga reclamando.

Considerando "Todo fim de semestre Jo-do envia urn capitulo pronto de
sua tese" como A, e "seu orientador liga reclamando" como B, pode-se
argumentar usando somente a coordenn-ao alternativa assimetrica "se nao A,
entao B". Sabe-se, na verdade, que, no mundo real, A nao somente 6
temporalmente anterior, mas realmente exerce uma influencia causal em B, e

5.5,4
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que o contrario nao pode ser verdadeiro: de modo algum a reclamacao
subseqiiente do orientador influencia o envio previo de urn capitulo pronto da
tese por Joao.

Sweetser (1991) reinterpreta a condicao de identidade tOpica entre os
membros da disjuncao (primeira condicao de Charaudeau) e os casos de simetria
e assimetria de R. Lakoff, mostrando que o juntivo ou atua tanto no nivel do
contend°, quanto no epistemico ou mesmo no ilocucionario, rotulados de
"disjungoes ret6ricas" por Lakoff.

No dominio do contend°, empregar ou indica que urn dos disjuntos deve
descrever o genuino estado de coisas no mundo real; repete-se, portanto, dois
estados de coisas. Assim, a interpretacao de (30),

(30) ha muita... discusstio ai entre posirdes opostas de que se o
Japao seria uma economia ou um pais desenvolvido. (EF-RJ-
379:223),

como `discute-se muito sobre', ou "o Japao 6 uma economia desenvolvida"
ou "o Japao 6 urn pais desenvolvido", descreve a situacao verdadeiramente. 0
mesmo ocorre em (31),

(31) é urn controle muito natural ou voce nao tern filhos ou vai ser
é castrado (EF-RJ-379:205),

cuj a interpretacao de `ou se evita filhos por algum meio anticonceptivo"ou
se 6 castrado' verdadeiramente descreve o futuro estado de coisas.

A relacao entre estados de coisas 6 o Ulna) emprego de ou tratado
sistematicamente pelos estudiosos e gramaticos, que ignoram as outras functies,
como a de juntor de inferencias (uso epistemico) e de atos de fala (uso
ilocucionario).

Observe-se a sentenca (32):

(32) 0 orientador de Joao vai ligar amanha reclamando, ou (entao)
ele ja enviou um capitulo pronto de sua tese.

A interpretacao provavel de (32) 6 que os dois membros da disjuncao
sao conclusties epistemicas tiradas da evidencia disponivel e nao como estados
alternativos possiveis do mundo real: as duas oracties nao expressam
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alternativas possiveis do mundo real, mas alternativas epistemicas normals.
Presume-se que uma predigao proposta sobre o comportamento futuro de
alguem ester baseada em alguma inferencia do que de fato ocorre habitualmente.
Contudo, desde que nao oferecemos usualmente predigOes corn a intengao de
que sejam consideradas incorretas, o falante nao pode, cooperativamente, estar
oferecendo alternativas genufnas. 0 que ester em discuss-do em (32) nao sao
alternativas do mundo real, mas somente alternativas epistemicas e uma nao
tem prioridade definida sobre a outra (cf. Sweetser 1991). A mesma
interpretagao epistemica se aplica a (33) que, diferentemente de (32), contem
oragbes disjuntas em relagdo simetrica:

(33) A.- 0 Joao entregou a tese no prazo?
B.- A grafica atrasou a encadernaccio ou ele nao fez as correcdes

a tempo (portant° ele nao entregou a tese no prazo).

Observe-se, agora, a sentenga (34):

(34) Entregue a tese no prazo ou voce perde a bolsa.

Na disjungao assimetrica acima, o segundo membro da coordenagao der
suporte para o enunciado expresso no primeiro membro, de modo que o
receptor 6 obrigado a escolher entre seguir a ordem dada ou ver realizar-se a
segunda forga ilucionaria, que 6 urn ato de ameaga. Como presumivelmente o
receptor desejara afastar a segunda alternativa, o efeito da disjungao 6 o de
uma ordem reforgada. A interpretagao da disjungdo como ato de fala representa
ordens, sugestOes e perguntas, como se reinterpreta, nos termos de Sweetser,
o exemplo acima contido em (34).

5. Consideragoes finals

No equacionamento da coordenagao disjuntiva e conjuntiva, tratamos os
variosusos de e e de ou como casos de ambigiiidade pragmatica3 . Essa express-do
sugere que uma unica forma fonologica em que se alojam pelo menos tree
diferentes valores semanticos, conforme se aplique o juntivo aos nlveis do

3 Uma palavra ou urn sintagma é ambiguo quando tern dois diferentes valores semanticos.
tambem possivel, porem, que uma forma linguistica tenha somente um valor sernantico, mas
ainda assim, mtiltiplas funcoes. Urn exemplo saliente 6 a ambigiiidade pragmatica da negacao
(Horn, 1985, apud Sweetser, 1991): cp. Eland° estcialegre, ela ester triste e Ela nao estci alegre,
ela ester em extase . A diferenca 6 que, no primeiro caso, entende-se a sernantica da negativa como
aplicada ao contetido da palavra alegre, enquanto, no segundo caso, como aplicada a alguma
assercao subentendida de natureza epistemica. E o use da negacao que varia, nao seu sentido.
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contend°, ao logico-epistemico e ao ilocucionario. Por outro lado, tratamos os
casos de coordenacao como expansOes de estruturas equivalentes sintatica e
semanticamente, o que os aproxima dos casos de repeticao, urn compromisso
te6rico marcadamente funcionalista. Desse modo foi possivel avaliarpositivamente
a hipOtese de que ha uma relagao de mao dupla entre os processos de ativacao e
reativacao, postulados por Castilho (1997).

Pela prOpria caracteristica do processo de coordenacao, os juntivos aditivo
e alternativo compartilham entre si a condicao de equivalencia estrutural entre
partes dos membros coordenados, que os dados analisados cumprem
exemplarmente. Tal exigencia formaliza-se na identidade simultanea de funcao
semantica e de funcao sintatica dos termos coordenados.

Os juntivos e e ou atuam no nivel do contend°, como coordenadores de
estados de coisas; no nivel epistemico, como coordenadores de relacOes16gico-
argumentativas e, no nivel ilocucionario, como coordenadores de atos de fala.
Essa permeabilidade pelos diferentes niveis nao chega a ser surpreendente. A
literatura apon.ta para urn caso muito ilustrativo, o do adverbio agora, que se
esvazia de seu valor deitico, na express-do da temporalidade, para exercer uma
funcao textual de articulacao t6pica, fortemente prospectiva, ja que favorece
a continuidade discursiva (cf. Ilari et al., 1990; Risso, 1993).

E curioso observar, entretanto, que a necessidade de identidade semantica
perpassa os juntivo e e ou nos niveis semantico-textual e pragmatic° em que
atuam, de modo a manter nitidamente a unidade na diversidade. Se é
extremamente visivel no nivel da juncao simples de contend°, no epistemico e
no ilocucionario, a visibilidade da identidade semantica se enfraquece, mas se
mantem como inferencias e deducbes a partir de esquemas referenciais e
cognitivos.

Tambem nao causa estranheza que a funcao dos juntivos aditivo e
alternativo para a construcao do texto e para a construcao do jogo interacional
esteja arraigada no uso estritamente estrutural, nos termos de Halliday & Hasan
(op. cit.), que tern o papel especifico de ligar ideias semanticamente
equivalentes, uso que parece derivado da mesma estruturagao cognitiva do
espaco fisico que nos permite a habilidade de "Or coisas lado a lado".
Conseqiientemente, a multiplicidade de valores semanticos é parte constituinte
da economia das linguas naturais humanas.

Aprende-se tambem uma licao muito importante propiciada pela analise
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dos juntivos e e ou: a semantica de seu cameo lexical parece ser inerentemente
estruturada por uma compreensao cultural multi-estratificada da linguagem e
do pensamento, como sustenta a lingufstica cognitiva (cf. Lakoff, 1987 e,
especialmente, Sweetser, 1991). Consequentemente, na mesma medida em
que se modela a compreensao de processos logicos e de pensamento corn
base na compreensao do mundo fisico e social, modela-se a expressao lingufstica
em si, em particular no use da coordenagao, nao somente como uma descricao
do mundo, mas tambem como acao no mundo sendo descrito, e mesmo como
uma conclusao de um raciocinio argumentativo.

0 exame da coordenagao parece tornar possivel a hip6tese de que as
relagoes conjuntiva e disjuntiva resultam de uma transferencia perceptual-
cognitiva dos processos comuns de repeticao. A naturezapropriamente implicita
da repeticao na conjuncao e na disjuncao, comprometida corn uma equivalencia
sintatica, semantica, pode ser indfcio de que apenas constitui uma face mais
elaborada e mais complexa do mecanismo de repeticao. Sua expressao iconica
mais simples talvez se encontre em processos, como morfemas reduplicativos
que indicam pluralidade, expressao que reflete a iconicidade em sua dimensao
diagramatica (Haiman, 1980).

Os casos mais simples de repeticao se localizam inicialmente na
coordenagao simples e, no nivel do perfodo, na conjuncao de contend°. Os
casos mais complexos parecem dizer respeito a associagoes semanticas,
baseadas em deducao e pressuposicao, num nivel superior de abstragao, em
que a equivalencia necessaria, que faz a base da repeticao, encontre sua melhor
definigao em processos metonfmicos e metaf6ricos. SO isso bastaria para
demonstrar que, ao langarem mao de urn processo mais basic°, o de reativagao,
como uma verdadeira fonte de criatividade gramatical, os falantes sao reais
construtores e quase nunca meros reprodutores.
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to analize the correction as a procedure
used by participants to repair actions in the interactional activity. In order
to do this, we observe interlocutors' activities during interviews transmitted
on TV and we take into account Charaudeau's perspective (1995) about the
conditions which organize the right to speech.

RES'UMO: Partindo de uma abordagem textual-interativa, este artigo discute
a correcao como um procedimento de reformulacao de KO-es utilizado pelos
participantes da atividade interacional. Sao observadas as atividades dos
interlocutores durance entrevistas transmitidas pela televisao, tendo em vista
as condiceies que organizam o direito a palavra, propostas por Charaudeau
( 1995).

KEY WORDS: Discourse; Interaction; Interview; Reformulation.

PALAVRAS- CHAVE: Discurso; Interardo; Entrevista; Reformulacao.

0. Introducao

A conversagao é sempre resultante de uma atividade interpessoal
desenvolvida entre pelo menos dois individuos em situacao face a face, dentro
de uma configuragao contextual de que fazem parte os entornos espago-
temporal e sOcio-histOrico que unem os participantes. Ha diferengas de grau
de manifesta_gdo da co-producao discursiva, segundo o carater mais dialOgico
ou menos dialogico do texto. No caso de entrevistas de televisao, temos uma
construed() textual em que a dialogicidade pode-se apresentar em grau menor,
ou sej a, mais assimetrica, se compararmos, por exemplo, corn conversagoes
espontaneas entre amigos; entretanto, trata-se de uma interacao menos
assimdtrica do que uma conferencia ou aula em que, basicamente, apenas urn
dos interlocutores mantem o turno.

Uma versa() abreviada deste trabalho foi apresentada no SimpOsio Internacional sobre Analise
do Discurso: controversias e perspectivas, realizado na Faculdade de Letras/UFMG Nude() de
Analise do Discurso, no periodo de 11 a 14 de novembro de 1997.
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Partir de uma abordagem textual-interativa permite estudar, nas
entrevistas, as relagOes interpessoais estabelecidas devido a maneira como
esse evento discursivo esti organizado. Para tanto, é preciso observar como
afirma Brait (1993: 194) -

"nao apenas o que estcl dito, o que esta explicit°, mas tambem as
formas dessa maneira de dizer que, juntamente corn outros recursos,
tais como entoacao, gestualidade, expressao facial etc., permitem
uma leitura dos pressupostos, dos elementos que mesmo estando
implicitos se revelam e mostram a interactio como um jogo de
subjetividades, urn jogo de representacoes em que o conhecimento
se da atraves de urn processo de negociardes, de trocas, de normas
partilhadas, de concessaes".

Corn o objetivo de trabalhar essa especificidade do discurso oral,
discutiremos as propriedades identificadoras da correcao enquanto atividade
de reformulagao textual tendo como corpus uma entrevista do programa Roda
Viva, corn duracao de noventa minutos, transmitido pela TV Cultura de Sao
Paulo, no dia 24/10/1994, em que foi entrevistado o entao Ministro da Fazenda
Ciro Gomes. Nesse programa, tern-se urn entrevistador que cumpre o papel
de condutor e mediador da entrevista junto a urn grupo de entrevistadores
(em tomb de seis) que varia conforme a area de atuagao da pessoa entrevistada.
No caso da entrevista sob analise, o grupo compOe-se, principalmente, de
profissionais que atuam em jornais e revistas de grande circulagao na imprensa
escrita, mas ha tambem a participacao de jornalistas de televisao e especialistas
na area de economia.

Para fazer o contraponto, estaremos utilizando trechos de entrevista da
qual participa Paulo Salim Maluf, tambem no Programa Roda Viva e do locutor
esportivo Silvio Luis, do Programa Juca Kfouri, apresentado pela CNT
(Gazeta).

Cabe destacar que a investigagao foi conduzida a partir dos pressupostos
te6ricos de disciplinas tais como a Analise da Conversagao, a Lingiiistica Textual
e a Sociolinguistica Interacional, visando a analise da estrutura de participagao
e a observagao do alinhamento adotado para a situagao de representatividade
durante a interagao, no momento em que se process= as reformulagOes.
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1. A interagao e a estrutura de participagao

A comunicagao interpessoal desenvolve-se entre individuos e 6 entendida
como uma relagao dialOgica em que ambos os interlocutores adaptam
continuamente o dialogo as necessidades do outro. Desse modo, a interagao
caracteriza-se por situar-se em um contexto em cujo ambito se estabelece um
campo de agao comum no qual os sujeitos envolvidos podem entrar em contato
entre si. Torna-se, portanto, fundamental a capacidade de agao de cada
individuo, que deve estar apto a influir no desenvolvimento sucessivo da
interagao, determinando-o corn sua atuagao: cada agao de um sujeito deve
constituir a premissa das awes realizadas posteriormente pelos demais. Por
fim, a interagao realiza-se sobre uma serie de regras e pode ate introduzir
alteragOes no contexto, configurando-se como um processo circular em que
as awes de cada participante determinam urn retorno por parte do outro ou
dos outros sujeitos implicados. E uma especie de retroagao sobre o individuo
que a realizou.

Na visao de Kerbrat-Orecchioni (1984), o discurso deve ser tornado como
urn processo interativo fundado na manutengao de acordos a que se chega
por meio de negociagOes. Tais negociagOes podem ter como objeto a forma
ou o contaido da interagao. Do mesmo modo, podem ter como objeto as
opinioes emitidas pelos participantes, pondo em pratica uma serie de processos
argumentativos que visam a modificar o sistema de conhecimentos e crengas
dos participantes.

Para Goffman (1967), a negociagao tern sempre origem em urn conflito
ou divergencia e, a partir de uma discussao, busca-se chegar a urn acordo.
Seguindo a perspectiva de Goffman, o conflito inicial da origem a uma iniciativa
por parte do locutor. Apos essa manifestagao, o interlocutor pode fazer use
de uma reactio, que pode ser favoravel ou desfavoravel. No primeiro caso, a
negociagao pode ser conclulda corn a manifestagao de urn acordo, que darn
lugar ao encerramento ou fecho da interagao. No outro caso, a conversacao
nao podera ser encerrada visto que nao ha acordo. 0 locutor pode fazer uma
ou varias iniciativas que podem ser reformulagoes da mesma informagao ate
que se possa chegar ao encerramento da interagao corn algum tipo de acordo,
que pode inclusive ser o acordo sobre a possibilidade de se chegar a um
acordo.

De acordo com.Schiffrin (1987), o discurso 6 estruturado por meio de
elementos linglifsticos e nao lingiffsticos, e transmite significagoes decorrentes
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das interpretagoes que os falantes fazem corn base nos contetidos dos
enunciados e nas inferencias obtidas pragmaticamente, realizando ainda as
noes pretendidas pelos falantes.

A estrutura de participagao envolve os participantes da interagao (falante,
ouvinte ratificado e, no caso das entrevistas, ouvinte nao ratificado ou
expectadores), isto 6, diz respeito as diversas maneiras como eles se inter-
relacionam. Para criar essa estrutura, Schiffrin baseia-se em Goffman (1981),
apresentando uma distincao entre a estrutura de participagao e o formato da
producao, ou seja, entre os papeis dos participantes durante urn evento discursivo
e o alinhamento adotado para a situacao de representatividade. 0 formato de
producao so pode ser explicado se atentarmos para a funcao dos encaixamentos
na fala (mudangas de entonagao ou qualidade de voz) produzidos pelo falante
quando, por exemplo, re algo em voz alta, recita um texto ou fala por outro, ou
seja, atraves das palavras do outro. Nesse caso, o participante deixa de ser um
falante no sentido tipico da palavra e torna-se urn animador: fala o discurso, mas
no 6 o seu autor, nem seu protagonista. Verificamos, portanto, que o formato de
producao evidencia como os participantes se relacionam corn o que 6 dito ou
feito, isto 6, a sua posicao diante de seus turnos, atos de fala e enunciados.

Nas entrevistas, entrevistador e entrevistado cumprem seus papeis
alternando-se nos turnos ao mesmo tempo em que contribuem para o
desenvolvimento desse tipo de texto. Nao se pode deixar de observar o papel
desempenhado pela audiencia como elemento propulsor de modificagoes na
interagao entre os participantes, ja que a interagao se desenvolve exatamente
em funcao da terceira-parte e é em razao de nao se perder esse aliado que se
procede a reformulacOes, preservando-se ou atacando-se a auto-imagem,
embora o direito a participagao por meio de interferencias em que se localizem
formulagOes lingiiisticas seja pequeno se o relacionarmos corn o tempo de
participacao direta do entrevistador/entrevistado durante o transcorrer do
programa.

Em toda a entrevista, os interlocutores representam seu papel discursivo e
de identidade (entrevistador/entrevistado) que pode ser definido como o conjunto
de direitos e deveres comunicativos associados aos papeis dos interagentes e ao
desempenho de uma identidade social.

Importa salientar a configuragao espacial desse programa em que os
entrevistadores se encontram reunidos words de uma especie de balcao, que
lembra urn juri, formando urn circulo, no centro do qual esta o entrevistado
sentado numa cadeira giratOria, que permite sua movimentacao para poder
olhar de frente e se envolver corn quem the dirige a palavra. Cabe observar
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que o programa sob andlise apresenta caracterfsticas pr6prias, na medida em
que adota a tecnica do distanciamento entre entrevistadores e entrevistado
quanto ao espago ffsico e deixa de lado o carater intimista, o contato mais
prOximo, tfpicos de certas entrevistas, como por exemplo: Jo Soares Onze e
Meia (SBT corn o animador Jo Soares) ou Aquela Mulher (GNT com a
jornalista Marina Gabriela). A preferancia do programa Roda Viva é por manter
urn tom mais formal e, ate certo ponto, inquisitorial as entrevistas veiculadas.

2. A conegao e a estrutura de participagao

Segundo Antos (1982: 92), ao produzir urn enunciado, o locutor realiza
uma atividade intencional: "Formular urn texto nao é so planejd-lo, mas tambem

isto e, formular é efetivar atividades que estruturam e organizam os
enunciados de um texto e o esforgo que o locutor faz para produzi -los se manifesta
por tracos que deixa em seu discurso. Assim, formular nao significa simplesmente
deixar ao interlocutor a "tarefa" da compreensao, mas, sim, deixar, atraves desses
tracos, marcas para que o texto possa ser compreendido, o que faz corn que a
produgao do texto seja, ao mesmo tempo, actio e interactio.

Entendidas dessa maneira, as atividades de formulae-do podem ser
subdivididas em:

a) de formulagao stricto sensu, quando o locutor nao encontra
problemas de processamento e linearizagao;

b) de formulagao lato sensu, quando o locutor encontra problemas de
formulagao e deve resolve -los.

As situagoes que desencadeiamproblemas (Antos, id.) recebem diferentes
denominagOes; trouble-source (Schegloff, Jefferson e Sacks, 1977: 363),
stdrungen(Gulich e Kotschi, 1987: 233), turbulencias (Marcuschi, 1986: 30).
Sao constitufdas pelas hesitagOes, parafrases, corregOes e alguns tipos de
repetigOes denominadas por Gulich e Kotschi (id.) refrasagens.

A corregaol , objeto de estudo dente trabalho, desempenha papel
considerdvel entre os processos de construcao do texto, como o demonstra o
nOmero de corregOes encontradas no corpus analisado. Corrigir e produzir
urn enunciado lingiifstico (enunciado reformulador ER) que reformula urn

As correcOes lingilisticas propriamente ditas foram tratadas em FAVERO, L. L., M. L. C. V. 0.
ANDRADE, Z. G. 0. AQUINO (1996) Estrategias de construcao do texto falado: a correcao.
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anterior (enunciado fonte EF), considerado "errado" aos olhos de um dos
interlocutores; a corregao é, assim, urn claro processo de formulagao
retrospectiva:

Problema de formulacao 3 EF -3 reformulacao

retrospectiva --> correcao f- ER

0 enunciado X é reformulado por um enunciado Y corn a finalidade de
garantir a intercompreensao, principal objetivo da correcao.

A parafrase e a refrasagem tambem tern a fungao de assegurar a
intercompreensao, porem "elas se diferenciam pela natureza da relagao
semantice que liga o enunciado reformulador ao enunciado fonte e pelos
marcadores de reformulagao"(Gulich e Kotschi, op. cit., p.43).

A correcao sera tratada como reformulagao, into e, como procedimento
de reformulagao de awes, observadas em relagao a infragOes a regras
conversacionais ou as condigoes que organizam o direito a palavra e que, na
visao de Charaudeau (1995), sao de tres ordens:

a) o saber partilhado (nivel do saber) - os interlocutores exercem uma
pratica discursiva em que as representagOes sao supostamente partilhadas
e a compreensao se da pela ativagao desse saber.

b) a representagao - (nivel do poder) - os interlocutores assumem
comportamentos que os levam a representar diferentes papeis que vao
dar legitimidade a sua palavra. Por exemplo, numa aula universitaria,
espera-se que o professor fale sobre determinado assunto, ja que the foi
dado esse papel, esse poder; o mesmo ocorre numa entrevista de televisao
em que os participantes estao atentos aos papeis que devem ou querem
representar.
c) a credibilidade - (nivel do crer) - os interlocutores nao ocupam
simplesmente o espago, mas sao reconhecidos como tendo o direito de
ocupd-lo porque o sabem fazer. 0 saber fazer corresponde a aptidao em
ligar o espago externo dimensao situacional - ao interno dimensao
lingilistica o que permitira o reconhecimento da competencia do sujeito
que comunica, fundamentando, assim, o direito a palavra.

2 Veja-se Fiver°, Andrade e Aquino (id.ibid.).
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No programa Roda Viva, se procedessemos a troca do apresentador
Matinas Suzuki por Jo Soares, por exemplo, a palavra nao teria a mesma
credibilidade ja que o segundo, apesar de brilhante, tern sua imagem ligada
ao Programa que apresenta um talk show.

No corpus sob analise, as relagOes interativas estao muito bem
demarcadas, ja que se observa um intenso jogo de reformulagoes, em que os
participantes estao atentos aos pal:Cs que querem representar (Ciro Gomes
= ministro energico; entrevistadores = conhecedores do processo economic°
pelo qual o pais atravessa). Entretanto, muitas vezes, o interlocutor interfere
na construcao de tais pap6is, buscando modificar a imagem que o entrevistado
quer que a audiencia construa. Observa-se, nesses textos, a ausencia de
opacidade relativa aos papeis de participagao de entrevistador / entrevistado.
Ao empregar a estrategia da correcao, o entrevistado preocupa-se mais corn
a audiencia do que corn o envolvimento com o entrevistador, redirecionando
a atividade interacional e nao permitindo, nesse instante, que o entrevistador
assuma o comando da situagao.

3. As correcao na entrevista corn Ciro Gomes

0 programa Roda Viva pauta-se pelo interesse em discutir temas atuais e
pelo teor informativo das entrevistas realizadas; a construido em funcao de
questionar, esclarecendo pontos de interesse para a audiencia, tanto quanto
polemizando as Wes, atitudes, ideias do entrevistado, normalmente
representado por pessoa que esteja em evidencia no moment°, sej a um politico,
escritor, esportista, artista etc. (cf. Erlich, 1993). Alem disso, diferentemente
de outros programas de entrevistas que muitas vezes optam pelo vies
humoristic° prOprio de determinado apresentador para prender a atencao, este
programa 6 construido a partir da area especifica de atuagao do convidado;
esse ponto de vista norteia a convocagao do conjunto de entrevistadores, o
que significa dizer que os participantes nao sao fixos, excegao feita ao mediador.

Durante a entrevista, um dos entrevistadores (o jornalista Otavio Costa
da Revista Isto E, identificado como L9) formula uma pergunta relacionada
queda da B olsa; entretanto, o entrevistado nao a reconhece como tale, inclusive,
discorda da assergao feita antes do pedido de esclarecimento. Isso faz corn
que o entrevistador use a estrat6gia da correcao de acao (infracao): "estou
perguntando ((risos))", revelando que ele como interactante cumpre o seu
papel na estrutura de participagao, qual seja, o daquele.que tem a funcao de
perguntar. Verifica-se que o entrevistador faz use de urn comentario
metacomunicativo, fazendo lembrar ao entrevistado qual 6 o seu papel na
estrutura de participagao. 566
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(1) L9 o ministro... a Bolsa já caiu 35% como 6 que se explica isso

L2 isso 6 o senhor que
esta dizendo

L9 estou perguntando ((risos))
L2 tem o mesmo endereco ne?

(linhas 976- 981)

Nas entrevistas corn politicos, muitas vezes, o entrevistador busca
combinar enunciados que desestruturem o entrevistado (cf. Halperin, 1995).
E assim que o jornalista de 0 Estado de Sao Paulo (identificado como L7)
elenca as expressoes que teriam sido empregadas por Ciro Gomes (L2) a
respeito dos especuladores, parodiando a fala do ministro. Este interrompe
em sobreposicao, corrigindo a colocacao do entrevistador e indicando a agao
pretendida por L7 que seria a de desqualificar a auto-imagem publica do
ministro. Dessa forma, Ciro Gomes mostra-se em desacordo corn o ato
enunciativo, redireciona, por meio da correcao, a atividade interacional,
desautorizando o interlocutor a proceder de tal forma, revelando o papel que ele
espera que o entrevistador represente, mostrando-se atento a construcao do
contexto do qual sac) participantes ativos e, portanto, responsaveis:

(2) L7 ministro... neste programa ate agora o senhor usou...as
seguintes expressao alGUmas das que eu anotei aqui... a
respeito dos especuladores ((mudando o tom de

voz e o ritmo)) nojentos... canalhas... safados... ( )

L2 espera um
pouquinho eu nao falei nem nojento nem canalha... isso
foi o senhor que falou

L7 ((rindo)) o senhor falou canalha ((rindo))... mas tudo
bem... de qualquer maneira...

L2 nao 6 possivel pois... na verdade... o senhor esta
querendo desqualificar minha opiniao

L7 nao nao pera al nao 6 nada disso...

L2 o senhor nao esta preocupado corn as minhas palavras
esta preocupado ern desqualificar minha opiniao

L7 na° nao... MUlto ao contrario... eu queria/
(linhas 1517-1533)
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Na verdade, um politico nao se apresenta tranquilo quando participa de
um programa de entrevistas, pois sua imagem esta sempre em jogo e, se ele
nao estiver atento, podera ver atingidos sua imagem e seu poder (cf. Fairclough,
1989).

A preocupagdo corn a auto-imagemperante a audiencia conduz o ministro
a revelar sua dificuldade em participar de uma discussab em que precisa corrigir
a todo instante os entrevistadores e reconduzir o dito porque, caso contrario,
se instaura a mentira, a distorgao dos fatos e ele nao pode admitir isso por
implicar a fixagao de ideias enganosas que poderiam derrubar o Plano Real.

(3) L2 olha 6 muito dificil a gente participar de uma discussao dessa
natureza... porque as pessoas que tao nos assistindo tao of
fora e podem ser consultadas como EU fago sistematicamente

(linhas 314-6)

Em outro segmento em que interagem L7 e L2, observa-se que ap6s um
pedido de informagao do entrevistador, L2 nab atende ao pedido, antes emprega
uma correcao metacomunicativa, ern que ao mesmo tempo altera os papeis de
participagab, assumindo nesse instante a posigdo de entrevistador-mediador,
ja que solicita a participagao de outro entrevistador, anulando, assim, a agao
de L7, que acaba por rir da situagao, como se verifica a seguir:

(4) L7 mas eu gostaria... de aproveitar a oportunidade... e the pedir...
os nomes dessas pessoas... quais sao... que segmentos da

L2 ah:: companheiro

L7 sociedade... quais sao essas pessoas...
L2 eu acho isso uma provocagao e passo a pergunta seguinte...

quern 6?
((risos do Casado))

(linhas 1583-1589)

L4 discutia a respeito das medidas tomadas pelo ministro e colocava a
posigab da FIESP, criticando a forma como as medidas economicas foram
anunciadas.
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(5) L4 as medidas foram jogadas assim... assustou muito isso 6 uma
forma nova que o senhor vai implantar ou

L2 nao
L4 como o senhor responde a essa crftica deles?

L2 nao 6 forma nova nao 6 forma nova nao 6 urn pacote... 6
administragdo...

(linhas 119-126)

Nesse fragmento, verifica-se que o entrevistado responde a colocagao
feita por L4 por meio de uma negacao e corrige o dito, esclarecendo a respeito
do que entende sobre o que 6 administragdo e possibilitando que a audiencia o
observe como alguem que se coloca em situagao de superioridade em relagdo
ao entrevistador. Verifica-se que a negagao do enunciado, quando acompanhada
de urn argumentacao procedente, realmente parece fortalecer a posicao do
locutor.

Diferentemente, nos trechos 6 e 7, encontramos uma negagao em que
nao ha argumentagao. Isto faz com que a correcao do dito seja repetida em
sobreposicao pelo menos por quatro vezes, revelando a nao aceitagao dessa
correcao por parte do interlocutor:

(6) L2 nao 6 verdade... nao 6 verdade

L4 todas as medidas que foram discutidas

L2 nao 6 verdade... nao 6 verdade

L4 corn os setores interessados

L2 nao 6 verdade... nao 6 verdade

L4 e desta vez chegou a coisa nao houve assim a discussao

L2 nao 6 verdade... eu pessoalmente...,estive na PIESP... EU
pessoalmente... secretarios meus por VArias vezes...
tiveram na FIESP... e nOs estivemos o tempo inTElro

insistindo na necessidade de garantir esse esquilfbrio... o
tempo inteiro... eu pessoalmente eu nao tenho safdo de Sao
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Paulo... basicamente fazendo o que? encontrando
liderangas sindicais... explicando... discutindo e falando...
nao 6 verdade isso de forma nenhuma

(linhas 190-210)
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(7) L2 nao 6 verdade... nao... nao 6 verdade...

L6 enganadas porque de repente queriam comprar e
nao compraram

L2 nao 6 verdade
nao nao 6 verdade... nao 6 verdade

(linhas 304-309)

A corregao relacionada a agao do entrevistador pode ser detectada no
segmento do qual participa Paulo Maluf (L2), durante o Programa Roda Viva
em que o ex-prefeito corrige o interlocutor, nao entrega o turno que foi
assaltado e realinha o papel do entrevistador Marcelo Beraba, chefe de redagao
do jornal A Folha de S. Paulo (L3), e observa-se, inclusive, a utilizagao da
entonagao enfatica (EU) para acentuar o seu poder. 0 topic° referia-se
anulagao do decreto relativo a proibigao do fumo em restaurantes, na cidade
de Sao Paulo, devido a sua inconstitucionalidade:

(8) L2 muito bem... posteriormente foram dadas algumas outras
liminares...

L3 entao...
L2 de maneira que... o procedimento...

L3 o que... o que demonstra... prefeito... que... o que
demonstra...

L2 perdao... me deixa explicar...

L3 mas o senhor nao deixa eu falar prefeito... ((riso))
L2 mas... espere... voce me deixe EU explicar... o procedimento

constitutional 6 o seguinte...
(linhas 234-239)

No programa Juca Kfouri levado ao ar no dia 30 de abril de 1997 pela
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emissora CNT-Gazeta, o entrevistado Silvio Luiz (L2), locutor esportivo do
SBT, escapa a todo momento do t6pico em desenvolvimento (A Torcida do
Vasco da Gama) e acaba invertendo os papeis relativos a estrutura de
participacao: quem 6 o entrevistador e quem 6 o entrevistado. 0 entrevistador
Juca Kfouri (L1)se ye obrigado a aceitar a direcao que a entrevista passa a
tomar (Questoes politicas e economicas do pais: segmento 9), mas revela
certa impaciencia e corrige a acao de seu interlocutor, questionando sobre
qual a funeao do convidado em seu programa (segmento 10):

(9) L2 pra ele... presidente o que esta acontecendo corn o nosso
pais?... o que vamos fazer coin os aposentados?... o que
vamos fazer corn os desempregados?...

Ll vamos... vamos... vamo(s) explorar isso... ja que tomou esse
rumo

L2 nao... isso... isso... vai acontecer

Ll nao::
L2 entao o que aconteceu no Rio de Janeiro... 6 urn

Ll Silvio Luiz do CEU...
L2 reflexo do que o pais esta vivendo hoje ((batidas na mesa))

(linhas 204-211)

(10) Ll olha aqui... ((impaciencia)) voce veio aqui pra ser
entrevistado ou pra me entrevistar?...

L2 nao... eu nao estou to entrevistando
Ll ahn

(linhas 278-281)

4. Conclusao

No que concerne a ocorrencia de correeoes nas entrevistas, observamos
uma forte tendencia a que os falantes procedam a esse tipo de atividade,
revelando uma reorganizacao das awes e/ou infraeOes dos participantes, tendo
em vista , especialmente, a presenea da audiencia.

Entendida como procedimento que se instaura a partir de uma projecao
oriunda da estrutura de expectativa, a coffee-do coloca-se como uma estrategia
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que possibilita a resolugao de problemas interacionais que estao sendo criados,
promovendo urn dinamismo dessa atividade.

Pode-se dizer tambem que ha uma ordem de reelaboragao textual e el a
nao 6 ocasional ou aleat6ria. Isto aponta para o possfvel local relevante para a
ocorrencia de correcao, o que leva a reafirmar que as ocorrencias de composicao
do texto conversacional sao produto de uma organizacao local, especifica da
oralidade, ja que o falante tern a possibilidade de usar uma palavra ou estrutura
que acabou de produzir ou, ainda, procurar uma nova e/ou mais satisfat6ria
que permita a preservagao da auto-imagem publica.
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(On the Grammar of Impersonal Sentences with Ter/Haver)
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ABSTRACT: It is the claim of this article that Existential Sentences integrate a
larger class of constructions of Brazilian Portuguese. Contrary to what has
been proposed in the literature, Brazilian Portuguese Existential Sentences
are not a subclass of sentences built with ergative verbs and a postposed
subject. Based on the properties observed in the analysis of a corpus of
spoken Brazilian Portuguese, we contend that Existential Sentences fall into
a class of constructions that we call impersonal constructions.

REWMO: Este artigo mostra que Sentencas Existenciais inte gram uma classe
maior de construcoes do Portugues do Brasil. Contrariamente ao que tern
sido proposto na literatura, as Sentencas Existenciais do Portugues do Brasil
ndo stio uma subclasse das sentences construidas corn verbos ergativos e
sujeito posposto. Com base nas propriedades observadas na andlise de urn
corpus de Portugues Brasileiro falado, sustentamos que as Sentencas
Existenciais fazem parte de uma classe de construcoes que chamamos de
constructies impessoais.

KEY WORDS: Existential Sentences; Ergative Verb Constructions; Impersonal
Constructions.

PAIAVRAS-CHAVE: Sentencas Existenciais; Construrdes corn Verbos Ergativos;
Construrdes impessoais.

0. Introdugdo

As construcoes corn os chamados verbos existenciais t'em sido objeto de
muitos estudos, dadas suas peculiaridades na configuragdo sintatica, as questoes
de interpretagdo que desencadeiam e a fungdo que desempenham no processo
discursivo. Dadas as limitagoes de espago, tivemos que impor alguns limites a
nosso texto. Ocupar-nos-emos, aqui, da comparagdo de duas classes de
construcoes no Portugues do Brasil (PB) que a literatura, em geral, aproxima
- as construcoes de verbos ergativos corn o sujeito posposto e as construcoes
impessoais do PB, particularmente corn o verbo ter.
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Trata-se, na verdade, de uma introducao descritiva para urn estudo mais
aprofundado destastIltimas que vimos levando a efeito. As construcoes existenciais
corn ter constituem uma singularidade do PB, pelo menos na extensao de seu
emprego, em relacao as construgoes existenciais corn haver (predominante em
outras linguas romanicas) e corn verbo copulativo, (possIvel no Portuguas arcaico
epredominante na maioria das linguas de que obtivemos descrigOes confiaveis).
A distribuicao dos verbos nas construcoes existenciais do PB mostra o privilegio
as construgoes corn ter sobre haver e existir, mesmo em um corpus datado e de
falantes cultos como o do Projeto Nurc' , de que nos servimos de um modo geral.
Os percentuais sobre 661 ocorrancias sao:

TER EXISTIR HAVER Total
Ocorrencias 337 171 153 661
Percentua is 50.98% 25.87% 23.14% 99.99%

Tabela 1: Porcentagens de Construcoes Existenciais corn TER, EXISTIR e HAVER

0 ainda relativamente alto percentual de construgoes existenciais corn
haver nao condiz corn a observagao de outros autores (por exemplo, Pontes,
1984) de que seu emprego é muito raro, se nao inexistente, na lingua oral
coloquial. Lembre-se que o corpus do Nurc representa uma mescla lingufstica
em que a escolaridade e a norma escolar constituem, ainda, urn fator social
significativo na exclusao ou manutencao das formas gramaticais. Observe-se,
porem, que ambos os verbos partilham os mesmos contextos nas situagoes
relevantes para nosso estudo, o que nos leva a considerar as ocorrancias de
ambos os verbos, que chamaremos simplesmente CE's daqui em diante, salvo
explfcita distingdo.

Urn outro recorte é que nosso texto e as generalizagoes nele contidas
tam urn carater exclusivamente descritivo e quase documental: visa, em parte,
a contribuir para a elaboragdo de uma "gramatica de referencia" do portugues
culto falado no Brasil, projeto coordenado por nosso homenageado.
Indiretamente, quer chamar a atengdo para o fato de que a pratica cientifica
pressupoehojeuma divisao de trabalho: parauns, a exploragao de linhas formais
de explicagao teorica, muitas vezes construfdas sobre urn cOncavo de exemplos

1 Os dados foram extraidos de dialogos entre dois informantes (D2), que julgamos mais espon-
taneos.
Na distribuicao, levaram-se em conta somente impessoais corn ter/haver corn SN-complemento e
construcoes corn existir e sujeito posposto. Foram contadas como Unica ocorrencia as reiteraVies
de estruturas em urn mesmo contexto imediato.
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cruciais e, para outros, o extenso mapeamento do campo a observagdo,
analise e interpretagdo cuidadosa dos fatos que sustenta ou reorienta o esforgo
teorico. Nossa opgao aqui nao reduz, esperamos, o interesse do texto, uma
vez que tratamos de fatos e propriedades gramaticais de que deve dar conta
qualquer teoria que se pretenda explicativa.

Restringimo-nos, ainda, a aspectos gramaticais sintaticos, deixando para
depois uma discussao mais cuidadosa dos aspectos semanticos e discursivos
que aflorem no texto e o estudo de alguns aspectos especificos das CE's.
Consideremos, inicialmente, algumas construgees prototipicas, ou sej am,
aquelas que predomin am no corpus e normalmente servem de base a grande
maiori a dos estudos descritivos e teoricamente explicativos, como:

(1) Em Sao Paulo acho que tern urn problema especifico de ter-se
tornado urn centro industrial. (SP -343)

(2) Muitas vezes, tern lugares por of que [os casebres] nao tem [telha].
(RJ, 168)

(3) Tinha urn gato preto perto dela, e ela olhou meio assim ... (SP,
343)

(4) Ali havia uns eucaliptos sendo plantados la, nao? Aonde mais ou
menos? (BA, 95)

Ainda a titulo de introdugdo, vale colocar, sem discussao, um conjunto
de questOes especificas que a estrutura dessas oragees levanta.

Primeiro, essas oragoes se caracterizam pela impessoalidade do verbo,
colocando dois problemas de analise a resolver - o fato de que o constituinte
deslocado a esquerda, quando se realiza, a normalmente um adjunto de lugar/
tempo (em Sao Paulo/muitas vezes/ali) e o SN-argumento se realiza
internamente ao sintagma verbal. Mais: entre o verbo e seu argumento interno
nao se pode falar em uma relagdo semantica de predicagao, pelo menos no
sentido de que aquele atribua a este urn paper Lematico. Quais as propriedades
lexicais do verbo nesse caso? qual a natureza da relagdo gramatical entre esses
constituintes e o verbo? pode-se postular, no PB, urn "sujeito" nulo, expletivo?2

Segundo, a verdadeira predicagdo, no sentido semantico acima, se
estabelece entre os constituintes do que Milsark (1974, 1977) e Reuland e
Meulen (1989) chamam de "coda" das CE's: em (1) o SN-argumento urn

2Nao consideramos neste artigo CE's em que o verbo coma uma oracao como argumento - rela-
tivas livres, infinitivas relativas, interrogatives indiretas e mesmo integrantes.
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problema especifico e a aposiedo de ter-se tornado urn centro industrial grande;
em (2) lugares por al e a ()raga° relativa que os casebres nao tern telhct; em
(3), um gato preto e o sintagma preposicionado locativo perto dela; em (4),
uns eucaliptos e a reduzida de gerundio sendo plantados la. E a coda predicativa
urn constituinte necessariamente integrante da estrutura dessas oragOes,
conseqiiencia de uma propriedade lexical do verbo ou da prOpria "construedo"?

Ainda, considere-se o fato de que essa predicaedo nas CE's prototipicas
se ancora, de urn modo generalissimo, em um campo espaeo-temporal. Nos
exemplos acima a ancoragem se faz ou mediante as adjuneOes referidas acima
ou mediante sua inseredo nos constituintes da coda, seja no SN-argumento
lugares por al seja no predicador perto dela e sendo plantados lci. Questoes
semelhantes as anteriores se levantam aqui, tanto sobre a necessidade de
postular essa ancoragem como parte integrante da construed°, quanto sobreo
que a licencia sintatica e lexicalmente.

Enfim, infuneros autores tern observado nessas oragOes a predominancia
dos SN's indefinidos na posiedo interna ao SV, o que nos levaria a questa° do
chamado "efeito de definitude", que restringiria as CE's aquelas que
corresponderiam a uma versdo lingiiistica das intuieoes presentes no formalismo
lOgico das estruturas quantificadas existencialmente.

Em sintese, pode-se propor uma estrutura superficial como em:

(5) [ (Loc) [ X [sv V SNindef Y
(S) S

como ponto de partida para a analise das ocorrencias que permita uma descried°
dos dados mais extensos do corpus.

Neste texto, entretanto, preocupar-nos-emos cornas primeiras questoes.
Interessa-nos responder a uma questdo mais geral: sdo as CE's do PB
construeOes sintaticamente singulares ou devemos inclui-las em uma classe
mais ampla de estruturas corn semelhantes condigOes de interpretagdo e
semeihante fungdo discursive?

1. Uma nota sobre as propriedades lexicais dos verbos existenciais

Em seu emprego original, o verbo ter (teer) mantinha o sentido transitivo-
ativo aproximado do latino tenere - manter/suster/reter, mesmo quarido ja co-
ocorre com o verbo haver (aver) em estruturas possessivas na linguagem
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arcaica, com fortes indicagOes de estarem ambos ern uma distribuigao
complementar: este 6 o que se prefere quando a relagao de posse se estende
expressao de estados inerentes ao sujeito e de qualidades intrinsecas ao
"possuidor"; aquele se especializa na expressao da posse de objetos exteriores
ao possuidor, sobretudo quando esta implica tracos de agentividade ou causa.
Em outros termos, ter se contrapunha a haver por manter a especificidade de
sua rede tematica. Ao contrario haver, na medida em que se emprega em
extensoes predicativas mais abstratas (expressando outras qualificagoes), 6
urn item lexical de maior generalidade e simplicidade semantica. Nas
construgOes impessoais existenciais, em concorrencia com o verbo ser, que
subsiste ainda, embora raramente, nos textos quinhentistas e, depois,
predominantemente, haver se especializa como micleo funcional das oracoes
existenciais, deixando de empregar-se em outros sentidos.

No curso da hist6ria, estende-se o emprego de ter, que se torna urn verbo
predominantemente estativo. Em urn dicionario que considera a valencia verbal e
a relagao semantico-gramatical estabelecida entre os argumentos do verbo, como
o de Borba e outros (1990), o verbete TER se estende por varias paginas,
contemplando relagoes, tradutiveis em diferentes parafrases:

(6) a posse inerente, a posse transitOria:
- Ela nao tinha as duas pernas, (PoA, 37)
- Alguem tem dinheiro, dd dinheiro para esse outro para ele construir
a ponte; (SP - 343)

(7) a constatagao de urn estado psicologico:
- 0 homem tern medo do outro homem; (PoA, 120)

(8) a concomitancia na situagao:
0 individuo enganado tern uma sorte medonha porque a mulher

encontra tudo, (PE, 266)
(9) a atribuigao de qualidade ou de um valor ou medida:

- 0 progresso hist6rico (6) que tern importancia. (PoA, 120)
- 0 ingot- carninhao do mundo tem oito metros de largura (BA, 98)

(10) a relagdo de parte/todo ou a de inclusao:
- 0 Correio da Unesco tern assim um ntimero excepcional sobre o
problema da fome... (SP, 255)
- Que 6 o que a gente tern numa escola? (BA, 231)

(11) a disponibilidade:
- Hoje o homem nao tem aquele tempo necessario para fazer esta
ordenagao (PoA, 120)

(12) a obrigagao:

577



110 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° ESPECIAL

Esse pessoal nao tern marcacao de ponto. (RJ, 158)
e, ainda, corn ter como verbo-suporte:

(13) Paciente:
- 0 cara tem urn ataque ali na sua frente. (SP - 343)
Experienciador:

Sou urn indivfduo que tenho por Sao Paulo aquela admiragao
natural... (SP, 255)
Causa
- 0 clima tern uma influencia direta no comportamento da pessoa.
(SP, 62)

Mais relevante para nossos propositos, 6 que, com sujeito "locativo" ou
"temporal", pode-se encontrar tanto a expressao da locagao persistente, em
uma relagao todo/parte, como a locagao eventual, circunstancial:

(14) Agora, 6 uma estrada que tern muita curva muita subida muita
descida... (BA, 98)

(15) Salvador tern um cheiro insuportavel. (RJ, 158)
(16) [A noite] a cidade sO tem preto, s6 tern preto e bicha, ne? (SP -

343)
(17) E' urn azar. Nossas ferias sempre tern pelo menos tres dias de chuva.

Valham o que valham esses termos descritivos, o que se torna evidente
que as relagOes semanticas estabelecidas nao estao inscritas como propriedade
tematica do verbo ter (inclusive pela ausencia de quaisquer restrigoes seletivas),
ou seja, por ele lexicalmente acarretadas: a interpretagao depende
componencialmente, do sentido dos sintagmas nominais e preposicionados
que formam as expressOes, entre as quais o verbo ter expressa uma relacao
muito abstrata e inespecffica. Como no caso de haver, into favorece o seu
emprego como micleo das oracoes existenciais. De fato, nesse contexto, ambos
os verbos seriam mais apropriadamente tratados nao como predicadores, mas
como instanciagao de operadores funcionais: entram em uma classe fechada
de "verbos funcionais". A predicagao mesma se estabelece entre os dois
elementos da "coda" das oracties existenciais.

"verbos funcionais" se usa acima em urn sentido pr6ximo ao de Grimshaw
e Mester (1988) e Grimshaw (1991). Trata-se de verbos que, esvaziados
historicamente de seus sentidos especificos (como haver) ou mantendo em
determinados contextos urn sentido lexical (como ter), "gramaticalizam", em
outros contextos, categorias funcionais, incluindo-se entre estas, sobretudo,
as que expressam modalizacao, quantificagao e deixis, como ocorre corn os
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chamados verbos auxiliares. 0 processo ocorre a partir de verbos predicativos
corn sentido mais geral, menos especffico.

Nas construgoes existenciais, portanto, a extensao do contefido semamico
das relagOes expressas pelo verbo ter favorece o use como verbo funcional:
ele 6 o portador da deixis temporal e da quantificagdo aspectual da oracao e,
como observa Reuland (1987), sua forga no enunciado, enquanto operador,
consiste em alterar o domfnio conversacional corrente, introduzindo nele uma
nova entidade. Nesse sentido, as CE's se incluiriam na classe mais ampla das
oragOes com uma estrutura apresentativa que consideraremos a seguir.

2. Uma nota sobre a fungao discursiva das CE's

As oragOes existenciais constituem um dos recursos expressivos para ampliar
o universo do discurso, ou mais restritivamente, ampliar o modelo de interpretagao
delimitado em um texto ou dada situagao de discurso (entidades, propriedades a
elas atribufdas, relagOes que contratam). E Obvio que cada expressab ou period°
de urn discurso, inclusive pelos acarretamentos e pressuposigOes que contem,
altera trivialmente esse universo em relagao ao discurso subseqiiente: traz ao
discurso elementos novos relevantes, novos topicos - expressam a "existencia"
deles na situagao discursiva a ser levada em conta na interpretagao e entendimento
da seqfiencia do discurso. De urn ponto de vista estritamente semantic°, pois,
dizer que as CE's "significam a existencia" tern um carater tautologic°, pouco
informativo e, pois, irrelevante na linguagem corrente, salvo casos raros de seu
emprego para levar o leitor a implicaturas conversacionais. Isto epouco compatfvel
com o largo emprego das CE's.

Mostra-se facilmente a trivialidade e inutilidade, do ponto de vista da
andlise gramatical, da "defuligao" nocional corrente - as construgOes existenciais
como expressando a "existencia" do argumento do verbo. Comparem-se os
exemplos (1)-(4) as versOes em:

(18) Urn problema especffico de Sao Paulo foi ter-se tornado urn centro
industrial,

(19) Muitas vezes, em lugares por af, os casebres nao tern telhas,
(20) Ela olhou meio assim urn gato preto perto dela e, no dia seguinte

beltrano morreu,
(21) Uns eucaliptos estavam sendo plantados Id, nab? Aonde mais ou

menos?

Mesmo corn SN indefinido, as oragoes (18)-(21) pressupOem todas (e,
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na sua forma afirmativa, acarretam) a existencia de urn problema especifico
em Sao Paulo, de certos lugares por af, do gato preto perto dela, dos eucaliptos
sendo plantados. Mais do que uma "predicacao de exist'encia", suscetfvel de
avaliacao em uma semantica de valores de verdade, as CE's contem uma
"instrucao" sobre o que compreender no universo do discurso e como
compreende-lo.

Deve-se, assim, expressar a fillip) dessas construcOes, especificamente
a operagao expressa pelos verbos existenciais, em termos de uma semantica
instrucional ou discursiva, ou seja, como mecanismos explfcitos na sintaxe
das oracoes que se devem interpretar nao como objetos e processos integrados
a representacao da eventualidade ou situagao que se descreve (suscetfvel de
uma semantica em termos de valores de verdade), mas como instrucoes sobre
o modo de organizacao do discurso, ou sobre o modo pelo qual os
interlocutores compreendem e, eventualmente (re)constroem, as condicoes
de producao e interpretagao do discurso. No caso das CE's, uma instrucao
relativa ao universo de discurso ou ao modelo a ser levado em conta na
interpretacao3.

3 Reuland (1987) explora a ideia de que as CE's exigem urn diferente procedimento de avaliacao
das condic5es de verdade. No caso de oraceies como:

(i) a. Uma estrela é branca,
b. Estrela existe,

pode-se ter acesso (ou percorrer) o conjunto das estrelas que se considera completo em uma
dada situacao e verificar se pelo menos uma delas possui a propriedade de ser branca ou
percorrer as entidades do mundo ate encontrar uma que corresponda a propriedade de ser
uma estrela. Assim, podem-se avaliar (i) a. e b. em relacao a urn dado dominio discursivamente
delimitado. Ao contrario:
(ii) Olhe, tern uma estrela ali que a branca,
ja nao pode ser avaliada da mesma maneira. Suponha-se que nao se ye qualquer estrela no
ceu escuro. Subitamente, uma nuvem se abre e alguem diz (ii). Obviamente, nao faz sentido
tentar avaliar (ii) corn respeito a um dominio discursivo corrente: (ii) corresponde a uma
instrucao para substituir o modelo de interpretacao, em que nao ha nenhuma estrela, por
outro em que existe uma estrela branca.

Obviamente, a predicacao que relaciona os dois constituintes da coda das CE's, esta sim
pode avaliar-se em termos veritativos corn base no modelo ou universo de discurso estendido
pela operacao expressa pelo verbo existencial.

Contrapor uma semantica em termos de valores de verdade a processos instrucionais
discursivos (sintaticamente explicitos na oracao) - ja mostra como, de urn ponto de vista
estritamente gramatical, consideramos redutor e inadequado o tratamento das construcoes
existenciais como a versa° lingiiistica das intuicoes subjacentes a nocao e formulacao da
quantificacao existencial da logica classica dos predicados (Milsark (1974), (1977), e tantos
outros), mbsmo quando se estenda pelo instrumental mais preciso da quantificacio
generalizada (Barwise e Cooper (1981), Keenan (1989), entre outros). 0 tema merece uma
longa discussao que nao podemos fazer aqui.
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Em outros termos, a oragdo pode ser estruturada de modo a destacar urn
constituinte na mem6ria imediata que, ou vai dominar o discurso subseqiiente
para que o interlocutor leve em conta urn universo mais amplo nareconstrugdo
tematica do discurso situando o tema em outra perspectiva, ou vai introduzir
um novo elemento no discurso precedente que o explica, justifica, exemplifica,
reorienta, como recurso argumentativo que situe o interlocutor na mesma
perspectiva do locutor. A motivagdo discursiva da estruturacao sintatica das
CE's ou "construgOes apresentativas", podemos dar o nome de "fungdo
apresentativa" e ao processo sintatico que coloca em proeminencia urn de
seus constituintes, de "foco apresentativo". Sao termos que tomamos
emprestados a Bolinger (1971), Hetzron (1975), que os associam ao papel no
discurso de constructies corn inversdo locativa em ingles e em N./arias linguas,
que se acompanha da posposigdo do sujeito.

0 exemplo (22) esclarece melhor essa vaga descrigdo das condigOes de
seu emprego, em relagdo aos discursos subseqiiente e precedente:

(22) [Fala-se de parto e parturientes, das dores do parto, dos novos
metodos de parto sem dor que modificam o trabalho das mulheres.
Em seguida, amplia-se o universo do discurso:]
Tinha uma gatinha em casa que eu acordei urn dia ela tinha tido tres
gatos ou quatro, num sei quantos, e tinha um atravessado
como chama? - atravessado: ele veio de de nadegas, ndo sei como
6... E, de perna, de dorso. Ela estava la deitada, nao estava
gemendo, ndo estava fazendo nada. Porque ela podia estar miando,
ndo 6? como uma cachorra podia. Dd... as vezes ddo urn miadinho;
um miadinho longe mas ddo, Puxei pela perna...etc. (PE,
266)

Embora isso nos ajude a compreender urn aspecto relevante para a andlise
e explicagdo das CE's, nao as distingue precisamente de outros construgOes
sintaticamente incomparaveis. A introducdo de urn novo elemento no dominio
do discurso (com suas conseqiiencias semanticas), pode fazer-se mediante outros
recursos expressivos de mudanga de tOpico e operadores conversacionais, como
se observa, por exemplo, nas passagens destacadas de:

(23) [Nos grandes cidades] 6 urn geral de insatisfacdo. Por exemplo
poluicao. Agora todo mundo fala [de] poluigdo. 0 controle, ndo cid
para haver controle de poluigdo. S6 os mais gritantes 6 que sdo
publicados em jornal et cetera e se controla, mas os pequenos ndo.
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Essas companhias de Onibus desses onibus fumacentos, ne? nao
ha controle. Os americanos ja estao bem mais a frente, ne? Para voce
ver, a moto ai, ela nao faz barulho, por que? (SP, 343)

Inversamente, CE's prototipicas corn ter ou haver na forma impessoal,
podem empregar-se corn uma interpretagao predicativa de "existancia" (como
em uma sentenca corn existir corn sujeito anteposto). Basta, para tanto, deslocar
o foco do SN para o verbo:

(24) a. Ai [nessa questao] eu nao entrei: se TEM algum sistema de
hierarquia, (SP, 343)
b. ... se algum sistema de hierarquia existe;

(25) a. Cem anos atras nao Tlnha [essa] histeria, (SP, 343)
b. Cem anos atras essa histeria nao existia,

(26) a. No caso do Rotary Club, HA obrigagOes, re, (BA, 283),
b. No caso do Rotary Club, as obrigagOes existem...

0 que se tenta deixar evidente 6 que as CE's que estudamos se devem
explicar pelas propriedades estruturantes lexicais e sintaticas que as distinguem
e caracterizam para uma determinada fungao discursiva e nao inversamente.

3. Uma classe de construgoes apresentacionais

Na linha da reflexao intermediaria do item anterior, uma primeira
aproximagao comparativa se deve fazer corn outras constragOes apresentacionais
do PB. Trata-se de oragOes corn verbos ergativos - como acontecer, aparecer,
chegar, existir, faltar, ir, ocorrer, sobrar, surgir, vir, e similares - em que o "sujeito"
vem posposto ao verbo, cuja estrutura, no PB, varios autores assimilam a das
CE's, nao inteiramente sem razao4 . De fato, a maioria das construgOes corn esses
verbos entram em contextos similares aos que vimos para os verbos ter/haver e
sao mesmo muitas vezes substituiveis uns pelos outros corn pequenas diferengas
de nuances de sentido. Alem das construgoes corn existir, observem-se:

4Usamos "ergativo" para designar uma classe de verbos mono-argumentais (Perlmutter (1976),
(1978); Burzio (1981); e dal em diante), que se distinguem de outros intransitivos por proprieda-
des sintaticas que seu argumento compartilha corn o objeto direto dos transitivos. Embora essa
distincao nab seja tao claramente visivel no PB, "ergativo" continua tuna etiqueta c8moda para a
classe de verbos a que nos referimos. Por outro lado, express8es como "posposto/anteposto",
"posposicao/anteposicao" ou como "inversio", "movimento" "deslocamento" e similares, nao
significam nenhum compromisso corn processor ou operacOes sintaticas, tal como se empregam
em varios quadros te6ricos.
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(27) Ultimamente apareceu [Item tido] um programa que estava num nivel
razoavel, no domingo, que 6 o Tantastico' ne? (SP, 255)

(28) Antes de Dom Pedro era uma ponte de madeira. La um dia veio [/
teve] uma cheia (PE, 266)

(29) Daqui a pouco o pessoal vai comegar a perder prazo, porque chega [/
tem] urn ponto que o actimulo [de servico] 6 muito que o actimulo 6
tao grande que nao da tempo da gente [fazer] (SP, 360)

o que leva, as vezes, os entrevistados do Projeto Nurc a uma diwida sobre o item
lexical a escolher:

(30) Nao tinha nem lugar no hospital, ne? Nab tinha. E quando viram que
era particular, entao apareceu apartamento corn ar condicionado [...]
Ai apareceu... al tinha lugar. (PoA, 283)

(31) Como eu disse, eu calculo. Tem... vem urn montao de coisa diante
de mim. (SP, 343)

Mais relevantes sao varias propriedades lexicais e distribucionais comuns.
Em certos casos, o verbo deixa de expressar uma relagdo de predicagao ou relagao
tematica corn o argumento interno (o "sujeito" posposto), como em (29), (30) e:

(32) Entdo chega uma outra firma e diz assim: "Preciso um gerente de
produgao. (SP, 360)

(33) Sinceramente, eu nao entendo o porque da pergunta. Ai vai sO uma
questao de opiniao. (PoA, 120)

(34) Cooperativa 6 a melhor solugdo para enfrentar de uma maneira mais
eficiente uma serie de problemas, porque ai vem a parabola das varas.
( PoA, 235)

(35) Depois acabaram os bondes, ainda veio os onibus, eM?, que 6 pior
ainda, eu acho. (SP, 396)

Essas construgOes recolocam questoes similares as que fizemos na
introdugao, visto que realizam internamente ao sintagma verbal o seu -attic°
argumento SN e nem sempre apresentam concordancia verbal, embora raramente
no corpus do Nurcs , como em (35) e:

(36) Se eles nao quisessem que levantassem tanto os pregos, eles nao
precisavam. Existe muitos outros meios de transporte que nao sac)
explorados. (PoA 283)

5 Ver abaixo o quadro comparativo deltas construcOes e das CE's corn ter/haver no que diz
respeito a concordancia.
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(37) Ai entao comecou a aparecer os vestidos feitos [...] E tambem
aparecia o canudo de pito. (SP, 396)

(38) Eu you de moto, eu choro. Sai lagrimas. Born 6 que estou andando
sem 6culos...(SP 343),

(39) Foi uma sorte que foi localizado [o estoura das bombast Entao,
todo mundo ficou assustado. Morreu cem mil de uma vez, bla, bid,
bla (SP, 343)

A maioria delas, como no caso das CE's, possui uma predicagao
secundaria associada ao sujeito posposto, constituida por um sintagma em
aposigao como em (34), por uma oracao relativa como em (29), (35) e (36),
por um sintagma preposicionado locativo como em (31) ou, ainda, por uma
reduzida de gertindio ou participio:

(40) [Na estrada] de vez em quando aparecem as riscas no chao
marcando o inicio de pista. (BA, 98)

(41) E, o pato 6 assim. Ele vem o pato cozido, feito uma especie de
canja. (PE, 151)

Nelas se repete, ainda, o mesmo fenomeno de uma ancoragem espago-
temporal explicita, como se pode facilmente observar em todos os exemplos
acima, e a predominancia dos SN's indefinidos, embora nao tao acentuada
como no caso das CE's que estudamos.

Todas essas corresponancias estruturais permitem naturalmente pensar-
se em um tratamento uniforme das CE's do PB e construgoes com verbos
ergativos e sujeito posposto. Mas isso pode levar a falsas generalizagoes.
Convent, pois, deslocar a atencao para as diferengas.

Comecemos pelo fato de que, tanto nas CE's quanto nas construgOes
aqui consideradas, o SN-argumento se realiza internamente a SV, posposto a
V. Gueron (1980), por exemplo, na formulagao e notagao da versa°
contemporanea da gramatica gerativa, contrapoe as estruturas sintaticas
resultantes corn sujeito anteposto e corn sujeito posposto a duas distintas formas
lOgicas, uma predicativa, outra apresentacional:

(42) a - Predicagao: [s SN SV
b Apresentagao: [s Vi [s SN vi...]]
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a primeira correspondendo termo a termo a sua estrutura superficial, a segunda
derivadapor movimento (adjungao a esquerda do allele° verbal) de queresulta
sua focalizagao. Nesta estrutura, altera-se a relagao de escopo entre o
argumento e o verbo: na predicagao, o sintagma verbal esta no domfnio de c-
comando do sujeito; na apresentagao, o sujeito esta no escopo do verbo. No
fundo, trata-se de formalizar a nogao intuitiva de "sujeito posposto". As regras
de interpretagao dessas duas estruturas dariam sentido a distingao entre
predicagao e apresentagao (agora, nomes descritivos de duas estruturas
sintaticas). No primeiro caso, o sujeito se interpreta como referindo-se a urn
individuo cuja existencia 6 pressuposta no universo do discurso; o sintagma
verbal expressa uma propriedade do sujeito, que 6, pois, urn sujeito tematico.
No segundo caso, o sintagma verbal denota, essencialmente, a introdugao do
sujeito no modelo do discurso.

Essa estrita compartimentagao das interpretagoes predicativa e
apresentacional, corn base na posigao sintatica do argumento, incluindo-se na
segunda as CE's nao tern, porem, sustentagao empfrica e deriva de uma
confusao entre "predicagao" como uma estrutura sintatica (Rothstein, 1983;
Williams, 1980; entre outros) e "predicagao" como relagao semantica cujo
conteiido se pode expressar em termos de relagOes tematicas (Jo Napoli, 1989;
Williams, 1995; Franchi, 1997). Comparem-se, inicialrnente, oragOescom existir
que se constroem corn argumento externo ou interno; 6 diffcil precisar, por
algum criterio semantico conveniente, a diferenga de interpretagao suposta
em:

(43) a Os deveres do associado nao existem propriamente assim; 6
obrigagOes, ne? (BA, 283)

b - Nao existem propriamente assim os deveres do associado; 6 so
obrigagOes, ne?

(44) a [Sobre o valor social atribufdo as ciencias humanas]: Eu acho
que nao existe esse valor. (PoA, 120)
b - Eu acho que csse valor nao existe.

Corn outros verbos ergativos, 6 maior a dificuldade de contrapor uma
interpretagao tematico-predicativa a uma interpretagao apresentativa, nao
tematica, corn base na propriedade sintatica da posigao do argumento. Embora,
em exemplos como (29), (30) e (32) a (35) acima, o verbo deixe de expressar
uma relagao de predicagao ou relagao tematica com o argumento interno, ou
seja, deixe de acarretar lexicalmente tracos semanticos que o caracterizem
como um tema - objeto movido ou locado no sentido de Gruber e Jackendoff
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- estes casos, que poderiam ser inclufdos entre as CE's; sao excepcionais.
Mais habitualmente, o deslocamento do sujeito para uma posicao de foco
apresentativo, nao exclui a interpretagao tematico-predicativa6, como se pode
ver em (27), (28), (38), (39) e em:

(45) Chegou la no escritOrio dele um camarada pedindo la contribuiebes
em dinheiro. (PoA.37),

(46) Ficaram de mandar um outro par de asas. E num me chegou ate
hoje esse par de asas. (PE, 266)

(47) Eu vi, numa estrada, urn carro especial que passava no meio da
pista (...) e safa pintando [as faixas]. Quilometros atras vinha urn
outro carro corn uma plataforma e um sujeito sentado nessa
plataforma. Na medida que o da frente pintava, ele is soltando uma
bandeirinha pra mostrar que a pista estava pintada. 0 tempo bastante
pra que a pista tivesse secado, vinha urn outro carrozinho corn um
sujeito sentado numa plataforma baixa e recolhendo as bandeirinhas,
ne? (BA, 98)

Esses dados nos mostram que predicagao e apresentagao nao sao, na
verdade, nocoes mutuamente exclusivas, nem se incluem em uma mesma classe
homoganea de reln-Oes semanticas que a sintaxe explicita. 0 caster focal,
mesmo apresentacional, do argumento interno nao exclui a rein ao de
predicagdo nestas construgOes, o que as distingue claramente das CE's com
ter/haver cuja interpretagao, como observamos em 1.1, 6 estritamente
apresentacional, sem atribuicao de qualquer papel tematico, estabelecendo-se
a predicagdo, quando 6 o caso, somente entre os dois elementos da "coda".

Essa distilled° esta correlacionada a outras. Ja observamos de passagem
que, no caso das ergativas corn sujeito posposto, a nao concordancia do verbo
corn o argumento interno 6 rara, mesmo que significativa; ao contrario, 6
quase a regra no caso das CE's, como se vera em 5. Tambem nao se pode falar
que predominem as construgbes corn SN-indefinido nas ergativas. Das 76
ocorrencias analisadas no corpus, em 39 casos (51.31%) o sujeito posposto 6

6. Das 76 ocorrencias analisadas no corpus, somente 18 delas se interpretam exclusivamente
como apresentativas, excluindo uma interpretaedo tematica, ou seja 23.68% contra 76.31%. A
inadequacao da analise flea mais evidente quando se sabe que verbos intransitivos de atividade
(nao - ergativos), construco6 passivas e construe-6es corn verbos copulativos, em que nit) se pode
falar de uma interpretaeao nao tematico-predicativa, se constr6em tambern comumente corn su-
jeitos pospostos.
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definido; em 37 casos (48.68%), o sujeito 6 indefinido7.

119

Esses fatos apontam para uma clara diferenca estrutural que convem
examinar corn mais cuidado.

4. Uma classe de construgoes impessoais no PB

Bresnan e Kanerva (1989) e Bresnan (1994), com base em dados de
diferentes linguas, como no ingles:

(48) a. The tax collector came back to the village
b. Back to the village came the tax collector,

(49) a. Some people arrived on the scene
b. ?There arrived some people on the scene,

mostra que essas estruturas, similares as que vimos em 3, estao restritas a
verbos intransitivo-ergativos (be, sit, come) e passivas construidas sem o
sintagma agentivo (by-phrase): ocorrem sob duas condigOes, relativa uma
estrutura argumental tematica dos verbos, outra, a expresso da relagdo
discursiva de foco/pressuposigao:

(50) a. a estrutura argumental 6
V: <Tema, Locagdo>,

sendo o tema a relagdo proeminente em uma hierarquia tematica e, pois,
selecion ado como argumento externo (exemplos a. em (48)-(49)),
salvo quando:

b. o tema 6 deslocado para (engendrado na base em) uma posigao
interna ao SV (exemplos b.) para marcar-se sintaticamente a fungdo
discursiva de foco apresentacional.

Excluem-se, em prindpio, dessas estruturas, os verbos transitivos.
Entretanto, alguns verbos nao ergativos, que se constroem em outros contextos
como transitivos, podem, no PB, softer urn processo de detematizacao do
agente ou de impessoalizacao, corn resultados tematicos e discursivos
semelhantes. Referimo-nos, inicialmente, a construgOes corn o verbo dar
quando empregado corn um sentido "resultativo", ou seja, acarretando
lexicalmente para o argumento interno (objeto direto) a afirmagao ou a

7 Esses dados mostram que se deve colocar sob suspeita a extensio do "efeito de (in)definitude"
a essas construcoes no PB (Nascimento (1984); Silva (1994)), embora observado em construcoes
similares em outras linguas.

5 87



120 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° ESPECIAL

denegagao de aparecimento/presenga ou nao-aparecimento /ausencia em uma
determinada situagao, como no caso dos ergativos estudadoss :

(51) a. A minha chacara da umas nanicas enormes,
b. IX umas nanicas enormes na minha chacara. (*)

No corpus analisado existem intimeras ocorrencias dessas estruturas:

(52) Voce esta no alto de urn predio e di uma zebra ld na luz.
Cinqiienta andares (SP, 343)

(53) Mas se usar essa pimenta,[...], entao ela ao ponto, essa pimenta frita
com as cebolas, 6 exatamente que quebra o torn de excesso de cebola
e ao mesmo tempo da pimenta, e di urn aroma! (PoA, 291)

(54) [Fa lando da necessidade de poupanga] Imagina se di um aperto,
ou acontece qualquer coisa, a gente nao tern dinheiro pra pagar as
prestagOes agora. Ai 6 que di complicagao. (PoA, 283)

(55) Ai Deus chegou, criou a Riissia, entao deu aquelas estepes
magnificas, mas deu a Siberia... (PoA, 120)

Mas o fenomeno se estende, pelo menos na linguagem coloquial, a outros
verbos transitivos, mesmo quando se mantem a relagao tematico-predicativa
do verbo corn o argumento interno subsistente:

(56) Voce viu se esti gravando direito al [nesse gravador]? (SP, 343)
(57) TA fazendo aquele barulhinho esquisito no motor que voce disse

que ouviu ontem? (*)
(58) Foi bom que voce nao foi. S6 enche o saco nessas reuniOes do

departamento pra discutir curricula (*)
(59) Molhou tudo os quartos em casa na tempestade de ontem. 0 beiral

estava entupido (*),
(60) TA cheirando queimado na cozinha! (*)
(61) Num to escrevendo nada nessa lousa. Ela to umida. (*)

E facil observar como as oragoes impessoais correspondem
estruturalmente as CE's com ter: ausencia do argumento externo, argumento
interno focalizado, nao concordancia corn esse argumento, predominancia do
SN-indefinido, fungao discursiva apresentacional. Nao se trata de urn fenomeno
restrito que, no PB, se atribua exclusivamente a propriedades semanticas ou

8. - Os exemplos marcados corn urn asterisco fazem parte da anotacao informal de ocorrencias
por urn dos autores.
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discursivas das CE's. Ele se estende mesmo a verbos transitivo-causativos em
que o SN designativo de lugar ocuparia a posicao interna de objeto direto do
verbo transitivo, e admitem intransitivagao ergativa, como:

(62) a. Encheram as estantes de livros que a gente nao le,
b. As estantes (se) encheram de livros que a gente nao
c. Ja encheu de livro nas estantes que a gente nao re, ( *)

(63) a. Cuidado que as formigas estao cobrindo essa grama,
b. Cuidado que essa grama esta coberta de formigas,
c. Cuidado que ti coberto de formiga nessa grama; (*)

e, mesmo, a construgoes predicativo-estativas:

(64) Se voce cava sem Schield, desaba tudo, que esta cheio de predio
em cima, ne? (SP, 343)

(65) Voce tambem percebe: em Sao Paulo, a muito mais cultivado do
que em Minas. (RJ, 158)

(66) No interior, esta mais prOximo de passado do que de futuro. (SP,
343)

(67) Na hora que eles aparecem em comunidade, Pica tudo Otimo: Todo
mundo muito em simbiose, muito dependenclo um dos trabalhos
dos outros. (SP, 343)

e se reencontra corn SN's-sujeito designativos de tempo, como em (67) e em
construgOes impessoais corn o verbo chegar, freqiientes nocorpus:

(68) Eu saldo meus compromissos. Quando chega na hora de comprar
mais roupa ela nao pagou ainda aquela, af nasce o problema. (PE,
266)

(69) Chegava na hora do almoco, eu is ali, tinha uma lanchonete ali
perto que era Otima... (PoA, 37)

Diferentemente do que. preve a generalizacao descritiva de (50) as
propriedades comuns dessas construgOes e estrutura argumental associada
aos verbos que nelas entram, podem ser resumidas:

(70) a. trata-se de verbos que podem selecionar urn argumento externo
nao-animado, designativo de lugar/tempo, seja porque sua diatese
lexical o autoriza, seja porque sua diatese transitivo-causativa se
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reduz por urn processo de ergativizacao:

V: <Locaedo, Tema>

b. o Locativo (nao o tema!) e deslocado para (engendrado na base
em) uma posicao periferica como um sintagma preposicionado
(aparentemente incidindo sobre ambos, tema e locaedo, o foco
apresentativo):

[SNiug. [ V SN]] 4-q 0 [[V

A explicagao das estruturas impessoais consideradas deve estar, pois,
ligada a dois fenomenos mais gerais. 0 primeiro se refere ao fato de ser a
posicao de "sujeito" o alvo imediato das operacoes que alteram a diatese verbal
- passivagdo pessoal e impessoal, causativizacao, ergativizagdo (Burzio, 1981;
Roberts, 1987), o que se expressa bem no Principio do Argumento Externo
de Borer e Wexler (1987), a que damos aqui uma versa° informal mais
abrangente:

(71) Salvo especificagao em contrario, sao externos todos os argumentos
ou que sao apagados (ou acrescentados) por uma
operagap.9

Por outro lado, no PB, deve-se considerar a possibilidade de
reinterpretaedo do SN-sujeito designativo de lugar/tempo como urn locativo
que, por ser a fulled° menos proeminente na hierarquia temAtica ou de
topicalidade, se realiza perifericamente como urn sintagma preposicionado
adjunto.

Do ponto de vista sintatico, 6 nesta classe de construgOes que se devem
incluir as CE's do PB. Ja falamos em 1, ao apresentar os exemplos (14) a (17),
que o emprego locacional do verbo ter (e de haver, em um dado period°
historico) favoreceu a extensao da seleeao categorial do "sujeito" a entidades
inanimadas, abstratas, inclusive locativos. Nao 6 sem razao que se aproximam
as oragoes em (a) das °racks existenciais em (b):

9' 0 fato decorre de varias propriedades associadas (ou nao associadas) a essa posicao: ela nao 6
propriamente umaposicao subcategorizada nem tematizada pelo nuclei) verbal (Chomsky (1981),
(1986)), podendo ser preenchida por urn expletivo lexical em intimeras linguas, eventualmente
nulo em outras como o portugues, sem valor Para a interpretacao; seu papel na determinacao
componencial do sentido do verbo 6 reduzido, sena() inexistente, ao contrario do objeto direto
(Marantz(1984)).
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(72) a. A zona de Itubera, Valenta, por al, tern muitas plantae-Oes,
b. Tem muitas plantagOes na zona de Itubera, Valenta, por af; (BA,
95)

(73) a. A cidade pequena nao tem esses problemas, nao 6?, (SP, 343)
b. Na cidade pequena, nao tern esses problemas, nao

(74) a. 0 verao tem tudo que 6 fruta,
b. No verao tem tudo que 6 fruta. (PoA, 37)

Nesse sentido, a hip6tese implica que as CE's do PB devem ser analisadas
como estruturas especfficas, sem parentesco sintatico com as CE's com o verbo
existir e corn as CE's corn verbo copulativo, comum ern outran linguas e presente
no portugas arcaico. Nestas, a alternancia "anteposigdo/posposigao do sujeito"
se comporta no paradigma generalizado em (50) dos verbos ergativos que
estudamos em 3, e nao na generalizagao (70):

(75) a.Isso existe em todo local, lie?: precisa realmente ter aquela
recomendagao...(SP, 62)
b. Existe isso em todo local, ne?

(76) a. Raciocfnio, o aluno nao tem, ne? Essa palavra nao existe pro
aluno.
b. Raciocinio, o aluno nao tem, ne? Nao existe essa palavra pro
aluno. (PoA, 283)

(77) a. Gram santidade era no homem (Mattos e Silva, 1989)
a. Era gram santidade no homem;

(78) a. Two books are on the table.
b. There are two books on the table.

Tendo em mente essa hip6tese geral, podemos agora considerar problemas
especificos que se colocam para nossa analise e descried°.

5. 0 SN-argumento das CE's: urn complemento

A hip6tese geral que formulamos acima pressupoe que o SN-argumento
nas CE's 6 sempre urn argumento interno, um obj eto direto do verbo existencial
de que recebe o Caso acusativo. A hipOtese nao 6 tangible . Ha, por exemplo,

10. A hipatese contraria, desde logo, a generalizacao de Btirzio que suporta inumeras analises no
quadro da Teoria Gerativa: "Se urn verbo nao atribui papel tematico ao sujeito, entio nao atribui
Caso a posicao do complemento" valendo para verbos na passiva, verbos de raising e verbos
ergativos, entre os quais se pode incluir be/ser. Entretanto, intImeros fatos, em varias lingual,
tornam essa generalizacao insustentavel.
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os que defendem, como Pontes (1984), que o SN nas CE's 6 "sujeito" posposto,
como no caso das oragoes corn existir.

A favor de uma analise dense SN como urn "sujeito", pode-se lembrar a
observacao de casos em que o verbo existencial concorda corn ele. Mas
exemplos como esses sao excepcionais, quando nao resultado de
superurbanismo na fala ptiblica e em programas de TV. Nos contextos em que
o fenomeno pode ser observado, o corpus mostra a seguinte distribuigdon:

Contextos de nao-

concorcrancia

Contextcs de concorcrancia

Total Ntimeto Porcentagem Ntirnao Porcentagem
Ergativos can
sujeito posposto

30 7 23.33% 23 76.66%

CEs corn
ter/haver

40 38 95% 2 5%

Tabela 2: Contextos de Concordfincia e Nfio-Concordancia. Comparacao entre construcoes
existenciais corn TER/HAVER e construcoes corn verbos ergativos e sujeitos pospostos

Alem dos fatos de concordancia, lembre-se que, contra a identificagao
funcional do sujeito posposto de construgoes corn verbos ergativos ao SN-
argumento das CE's, militam os fatos de toda analise feita em 3 e 4. Pontes
objetaria que tambern nas CE's o SN-argumento pode ocorrer anteposto ou
posposto, como o sujeito das construgOes corn existir nos exemplos (79) e (80)
abaixo. Note-se, porem, que se trata dos Onicos exemplos em 490 ocorrencias
(0.40%) e, tambem no caso de todas as outras que pudemos notar pessoalmente,
ocorrem em urn claro contexto de construcao a tOpico e nao de "sujeito":

(79) - Antes de chegar Recife (...), ja 6 arrabalde de Recife (...), ainda na
estrada voce ve: tern urn monte de complexos por ali,[...]Muito
material quirnico, ne? E, indtistrias quimicas tinha bastante la. (RJ,
168),

(80) - As tensoes existem, mas a crise [...] a crise que eu digo 6 o seguinte:
a crise sempre existiu, sempre houve a crise... [...]- Sempre. A
crise sempre houve, a crise sempre apareceu, [...J(PoA - 120)

11 A desproporcao dos contextos em que a concordancia verbo-argumento interno pode ser
observada no caso das CE's (39/490) e no caso das ergativas corn "sujeito" posposto (30/76)
decorre de predominar largamente no corpus, a forma do presente do indicativo que, noa caso do
verbo ter nao oferece condicoes de avaliacao da concordancia por nao se distinguir, na 3 pessoa,
o plural do singular.
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Uma outra conseqiiencia da hip6tese geral que esbocamos 6 a de que,
nas CE's, nao somente o SN-argumento 6 complemento dos verbos existenciais,
mas ainda se realiza emumaposicao sintatica a que se atribui o Caso acusativo.
Nao 6 facil encontrar argumentos exclusivamente fatuais, empfricos, a favor
dessa hip6tese no PB, dado que a distincao morfolOgica de Caso somente se
mant6m em portugues no sistema de pronomes clfticos, cujo emprego,
sobretudo no caso da 3a. pessoa 6 fortemente desfavorecido no PB . Entretanto,
pode-se recorrer a urn argumento indireto buscado seja na modalidade culta
do portugues em que as CE's corn haver se constroem corn urn elide° acusativo:

(81) Nao ha grandes montanhas em Portugal, embora as haja no norte
da Espanha,

(82) CerimOnias religiosas, houve-as e muito concorridas,
seja em espanhol:

(83) Hay estaciones de metro en esa zona de la ciudad?
No las hay en esa zona, pero las hay muy cerca;

(83) Hay montatias en Sudamerica?
Montafias bonitas, las hay en Sudamerica;

ou em alemao, justamente quando a CE se constrOi com um verbo
correspondente a nosso dar, da classe dos impessoais em que inclufmos ter,
ao inves das CE's corn o verbo copulativo:

(84) a. Es gibt einen Hund im Garten
b. Es ist ein Hund im Garten

[Expletl da/6 um cachorro no jardim
`Tern um cachorro no jardim' 12

0 argumento, por6m, nao parece satisfat6rio a Pontes (1984), nem a
Nascimento e Kato (1994). Objetam que tais exemplos nao podem ser tomados
como argumento a favor da hip6tese do Caso acusativo, visto que urn clftico
lob pode ter como antecedente uma sentenca, ou mesmo urn predicativo.

(86) a. Fernanda disse que Maria viajou. Fernanda disse-o.
b. Esta tese 6 clara. As hipOteses tambem o sao.

Nascimento e Kato assumem proposta de Higginbotham (1987) no
sentido de estender a funcao de "predicado" que se associa a SN's indefinidos
como em (87a.) a contextos em que o mesmo efeito de (in)definitude exibido

12. Ver Nascimento (1984), dequem tomamos emprestados os exemplos; Borer (1986), e autores
por eles citados.
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por esses SN's se manifeste, ou seja urn homem em (8Th.) se trataria como
predicado o que o dispensaria de receber urn Caso abstrato:

(87) a. Joaozinho ja 6 um homem
b. Tern urn homem la no quarto

Deve-se observar, porem, que o clitico queretoma sentengas epredicados
jamais apresenta tracos de genero e ntimero (como alias observam os autores),
tanto em portugues quanto em espanhol:

(88) Esta tese 6 clara. As hip6teses o/*a/*as sao tambem.

Isso ocorre mesmo quando se trata de urn SN-predicativo, urn problema
para a analise de Nascimento e Kato:

(89) a. Gostaria de ser (uma) rainha
Mas voce ja o/*a 6 desde que nasceu,

b - Essas laranjas sao frutas de qualidade e o sao pelo cuidado que
tivemos desde a selegdo das mudas.

A diferenga estrutural entre as impessoais corn ter/haver e as construcoes
ergativas com sujeito posposto tambem se evidencia por outras propriedades
sintaticas que nelas se contrastam. Comecemos por observar que a
detematizagao da posigao de argument° externo nao exclui, no caso das CE's
do PB, outras estrategias de indeterminagao do "sujeito". De fato, no corpus,
existem intimeras construgOes cuja interpretagao corresponde ponto por ponto
a das CE's, mas em que urn relativo "esvaziamento" da posigao de "sujeito" se
faz mediante outro mecanismo sintatico: a presenga de urn "sujeito"
indeterminado - como voce, a gente - em contextos bem claros que excluem
uma interpretagao predicativa:

(90) Me preocupo corn o humano se embananando ele sozinho corn as
coisas que ele cria, sabe? Porque voce tinha civilizagOes antigas,
mas o que ela criava, [...]era muito menos do que [...] (SP, 343)

(91) Se voce pensar em termos de Idade Media, voce tinha honrarias
que eram concedidas porque fulano era duque, outro era bem
definido, ne? (SP, 343)

(92) Esse problema de wide de crianga, ainda mais abandonada, eu
acho que 6 o problema mais s6rio que a gente tern dentro do Brasil.
(PE, 279)
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0 sentido indeterminado é evidente, particularmente (90) e (91), em que
tinha nao pode ser interpretado como "possessivo", nem voce como
"possuidor", ja que nao se possuem civilizagoes antigas e as honrarias (que se
tinham) eram concedidas a outrem.

Um segundo conjunto de exemplos nos mostra o paralelismo sintatico e
interpretativo de "existenciais" com urn clftico se que marca justamente a
supressao, na diatese do verbo, de seu argumento externo, corn indeterminagao
do sujeito:

(93) Padre e freira sdo homens e mulheres como qualquer um, deviam
de casar (...) Todo mundo trabalha. Se poderia ter uma religiao
que trabalhasse oito horas por dia e pronto,[...] (PoA, 283)

(94) Eu acho que qualquer lugar e diferente daqui do Rio, do ponto
de vista clima. Qualquer ponto onde voce andar por al e diferente.

Aqui nao se tem definicao de coisa nenhuma. (RJ, 168)

Enfim, observem-se alguns exemplos que se assemelham as construgOes
corn expressOes adjetivas complexas (oragfies corn "Tough-movement" como
- Esse livro e dificil de ler [ele]), em que o elemento na posicao de "sujeito"
identifica a referencia de uma posigao vazia ou de um pronome resumptivo
complement° do sintagma que expressa a predicagdo na coda - infinitos
preposicionados, gertindios, locugoes prepositivas e preposigOes pesadas:

(95) a. [Falando do computador] Se isso nao tern alguma coisa para
controlar, ele esta se desenvolvendo automaticamente. (SP, 343)

b. Se o computador nao tem alguma coisa para controlar
c. Se nao tem alguma coisa para controlar isso/o computador;

(96) a. Isso da para sentir que tinha muita politica, corn muita forga, por
tras, ne? (SP, 343)

b. DA para sentir que tinha muita politica corn muita forca, por trk
disco, ne?

(97) a. Pagamentos de medicos, de remedio, de hospital, essas coisas,
no Brasil, nao tem nenhum orgdo federal assumindo elas, (*)
b. No Brasil, nao tem nenhum orgdo federal assumindo essas coisas...

Ora, exemplos como esses sao completamente agramaticais corn os verbos
ergativos que atribuem o Caso nominativo, via concordancia ou outro
mecanismo, a urn &deo argumento em posigdo p6s-verbal:
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(98) * Voce existia honrarias que eram concedidas porque fulano era
duque, outro era bem definido, ne?

(99) * Se poderia existir uma religiao que trabalhasse oito horas por dia
e pronto.

(100) * A decisao existia muita politica, corn muita forga, por tras [dela],
ne?

Esses fatos e contrastes estao a mostrar que, falando urn tanto
metaforicamente, o verbo existencial ter, apesar de seu emprego funcional,
como urn verbo operador "guarda a memoria" da estrutura sintatica histOrica
de que deriva: uma posicao de sujeito se manifesta em todos os exemplos de
(90) a (97), paralelas na interpretagao as CE's. Embora as evidencias nao
sejam diretas, todo esse conjunto de indfcios leva-nos a preferir manter a
hipotese do SN-argumento como urn complemento que recebe do verbo seu
Caso acusativo. Quanto a posicao de sujeito, nao se pode objetar a postulagao,
em urn determinado quadro teOrico, da presenca de urn expletivo nulo nas
CE's, como parte da representagao de uma estrutura sintatica subsistente.
Entretanto, nao parece adequado nem confundi-lo com urn locativo, nem
identifica-lo, mediante coindexacao a qualquer tftulo, corn o SN-argumento.

Umaultima observagao para evitar questiimculas terminolOgicas. Vimos
falando, em todo este item, do SN-complemento como urn SN-argumento,
apesar de termos observado antes que os verbos funcionais, ao contrario das
categorias lexicais, sao operadores que nao possuem uma estrutura argumental.
E' necessario, pois, qualificar tal afirmagao. De fato, enquanto se entende
"estrutura argumental" como correspondendo a rede tematica (a diatese) dos
verbos predicadores, nao ha por que falar-se em SN-argumento. A nocao
funcional de argumento, porem, nao se pode restringir, salvo por definicao, as
relagoes tematico-predicativas. Certamente, do conjunto dos argumentos que
recebem os papas tematicos associados ao item lexical, muitos se perdem no
processo de gramaticalizacao: as categorias funcionais, enquanto operadores,
tomam sempre um tinico "complemento" - o operando sob o escopo da
operagao; o termo argumento the cabe, porem, em urn sentido law e
dependendo da metalinguagem utilizada. Por outro lado, a natureza da operagao
e o carater do operando tambem devem tornar-se de alguma forma "visfveis"
na sintaxe das linguas naturais para a interpretagao semantica, o que justifica
falar-se em Caso acusativo.
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6. Conclusdo

129

Neste artigo, argumentamos no sentido de mostrar que as CE's integram
uma classe maior de estruturas do portugues. Contrariamente ao que vem
sendo proposto por varios autores, as CE's do PB nao se assemelham as
sentencas com verbos ergativos e sujeito posposto. Para n6s, elas integram
sim a classe de construgOes que chamamos de impessoais. Tais construcoes
caracterizam-se por:

a) apresentarem verbos que podem selecionar urn argumento externo nao-
animado, expressando lugar ou tempo, ou porque essa possibilidade esta
prevista em sua diatese, ou porque sua estrutura argumental tenha sofrido
urn processo de detematizagao; e

b) o argumento locativo pode ser realizado como um sintagmapreposicional
em posigdo periferica.

0 que esse grupo de construgOes impessoais tern em comum com as
construgOes ergativas de sujeito posposto é a fungdo de realizar foco
apresentacional.

Este artigo deixa apontadas para futuras investigagoes varias questOes
relevantes para um entendimento mais completo das propriedades dessas
construgOes. Entre elas, mencionamos a elucidagdo dos fenomenos de
ancoragem dessas sentengas no espago e no tempo, e a natureza categorial e
estruturagdo hierarquica da coda e seus constituintes.
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PELAPRIMEIRAVEZ, E MIAS COMPLICACOES

SINTATICO- SEMANTICAS

(Pela primeira vez, and its Syntactic-Semantic Complications)

Rodolfo ILARI (Universidade de Campinas)

ABSTRACT: In this paper I concern myself with the Portuguese expression "pela
primeira vez"(= Engl. "for the first time") and with the ambiguities that its
occurrence entails in sentences as "Ana e Juliana tocaram juntas pela primeira
vez em Campinas no concerto de Natal de 1955" (=Ana and Juliana performed
together for the first time in Campinas during the 1955 Christmas Concerto")
Claming that "pela primeira vez" assigns precedence in time to a particular
event among others of the same type, I speculate on the conditions in which
different PPs belonging to the same sentence are taken as defining the relevant
type of events. The reflections in this paper are intended to be a tiny fragment
of the semantics of events, which is itself a part of aspectology.- an area of
linguistic research that Professor De Castilho investigated...for the first time
in Brazil three decades ago.

RESUMO: Reflete-se neste texto sobre a expressao "pela primeira vez" e as
ambigilidades que sua ocorrencia gera em sentencas como "Ana e Juliana
tocaram juntas pelaprimeiravezem Campinas no concerto de Natal de 1955".
Atribui -sea expressao o papel de discutir prioridade cronologica a um evento
entre outros de um mesmo tipo, e especula-se sobre as condicaes em que os
diferentes adjuntos podem ser tornados como urn dos elementos que definem
o tipo de evento em questao. A reflexao que constitui o artigo é urn pequeno
fragmento de uma gramdtica de eventos, que por sua vez é parte da
aspectologia, drea de investigacao que o Professor Ataliba T de Castilho
trilhou... pela primeira vez no Brasil ha cerca de tres decadas.

KEY WnRn-C: PvPntc; Event Semantics; Scope; Adjuncts; Circumstances;
Numerals.

PALAVRAS-CHAVE: Eventos; Semantica dos Eventos; Escopo; Adjuntos;
Aircunstanciais; Numerais.

0 estudo do aspecto, urn dos tantos temas cujo estudo cientifico, entre
n6s, comp corn o Prof. Ataliba Castilho, centra-se na analise de algumas
constructies gramaticais, como os "tempos do verbo" e os auxiliares, e
prolonga-se naturalmente na analise dos adjuntos. Destes, os mais
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freqiientemente estudados numa perspectiva aspectual sao aqueles cuja
ocorrencia sobre restrigOes quanto ao tipo de processo expresso pelo predicado
e que, portanto, servem para enquadrar o prOprio predicado numa ou noutra
classe aspectual. Assim, em sentencas como (1) e (2), os adjuntos "de tempo"
as tres da manha e das tres as sete da manha levam a classificar o predicado
dormiu, respectivamente, como um ingressivo ou um durativo:

(1) Devido ao calor intenso, Maria sO dormiu as tres da manha (dormiu
= adormeceu, caiu no sono)

(2) Voltando da festa, Maria dormiu das tres ds sete / por quatro
horas (dormiu = passou dormindo)

Neste texto, pretendo apresentar uma reflexao informal e inconclusiva
sobre um outro tipo de "adjunto de tempo" que, num sentido lato do termo, é
tambem aspectual mas que, pelo que sei, nunca recebeu maior atengao.

0 que me chamou a atengdo para esse tipo de adjunto foi inicialmente
uma questa° de lingua de uma prova de vestibular em que se explorava o
seguinte trecho de uma noticia publicada num jornal de Campinas:

(3) Que flagra! 0 Jornal do Automovel flagrou os primeiros veiculos
importados da Ford em Campinas!

Como tinham percebido os elaboradores da questao de vestibular, esse
trecho presta-se a duas leituras distintas: urn leitor mais bairrista, ou mais
sintonizado corn a pratica adotada por algumas multinacionais, que consiste
em fazer sempre em Campinas e Curitiba seus pre- langamentos)seria facilmente
levado a crer que a Ford havia escolhido Campinas para langar, em primeira
mao e para todo o Brasil, os veiculos procedentes de suas montadoras norte-
americanas; urn leitor mais ceptico contentar-se-ia em acreditar que a Ford
havia programado varios langamentos simultaneos em diferentes locais do
Brasil, e que Campinas seria apenas urn desses locais. As duas interpretagOes
do trecho em questa° sao captadas pelas parafrases (4) e (5), cuja diferenga se
reduz, no essencial, a dizer que estao em Campinas os primeiros "veiculos
importados pela Ford", ou os primeiros "veiculos importados pela (agencia
da) Ford (existente) em Campinas".
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(4) 0 J.A. viu na agencia de Campinas os primeiros veiculos Ford
importados para o Brasil.
(5) 0 J.A. viu os primeiros veiculos importados Ford recebidos na
agenda de Campinas.

135

Posta nesses termos, a ambigiiidade reduz-se a duas maneiras diferentes
de construir o micleo do sintagma nominal a que pertence o superlativo primeiro
(ou, por outra, a duas maneiras diferentes de delimitar o conjunto de onde se
extraem o(s) objeto(s) a ser(em) qualificado(s) como "o(s) primeiro(s)"), uma
dupla possibilidade que reaparece, intuitivamente, na sentenca de que trata a
presente "reflexao":

(6) Ana e Juliana tocaram juntas pela primeira vez em Campinas no
concerto de Natal de 95.

A sentenca (6) e ambigua porque duas coisas diferentes poderiam estar
acontecendo pela primeira vez: ou "que Ana e Juliana tocam juntas" ou "que
Ana e Juliana tocam juntas em Campinas". E evidente tratar-se de duas leituras
distintas: na primeira, (6) 6 falsa se as duas musicistas já realizaram antes do
Natal de 95 alguma performance conjunta, nao importando onde; na outra
leitura (6) s6 e falsa se, antes do Natal de 95, já houve pelo menos uma
performance conjunta das duas musicistas, e essa performance foi em Campinas.

A funcao da semantica nao a apenas levantar ambiguidades mas
sobretudo tentar explica-las, relacionando-as a processos mais gerais de
construcao do sentido, e representando-as, sempre que possfvel, como
resultados da aplicacao de mecanismos conhecidos. Seguindo essa via,
procurarei apontar, urn a urn, os mecanismos sem'anticos que sao acionados
em (6) e que, composicionalmente, respondem pelo sentido (literal) que ela
assume.

1. Preliminarmente, chamo a atencao para o papel semantic° do
predicativo juntas. Qualquer que seja a leitura escolhida, esse adjetivo indica
uma performance simultanea, e isso determina que busquemos urn tinico
evento, em que tenham estado envolvidas simultaneamente as duas
instrumentistas, e nao eventos separados envolvendo cada uma. Fica assim
descartada uma ambigiiidade que afeta a maioria dos plurals, e que foi estudada
por Link (1983) a proposito de sentencas como:
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(7) Joao e Andre carregaram o piano para o primeiro andar.

(poderia tratar-se de uma operagdo que os dois levam a cabo em
colaboragdo, de modo que a sentenca 6 verdadeira no caso em que o piano
sobe uma unica vez - ou de uma operagao que cada um executa por sua vez,
caso em que o piano sobe, no minimo duas vezes).

Essa ambigiiidade, note-se, fica excluida precisamente pelo fato de ter
lido usado o modificador juntas; ela rid() seria afastada simplesmente pelo use
de urn adjunto de tempo indicando urn evento localizado: por exemplo, os
mitsicos de (8) poderiam nao ter tocado juntos.

(8) Todos os atuais integrantes da Orquestra Municipal tocaram no
concerto de Natal de 95.

2. A ambiguidade de (6) tern a ver, como eu ja disse, corn a presenga
do ordinal primeiro. Os conceitos de "complemento do superlativo", e de
"complemento partitivo", uteis na analise de (3) nao tern aplicagao imediata
em (6), pois nessa sentenca nao se escolhe o primeiro objeto (ou o primeiro
lote) de uma serie de objetos, mas o primeiro evento de uma serie de eventos;
ao inves disso, (6) diz que algo acontece pela primeira vez. Pragmaticamente,
falar em "primeira vez" dispara inferencias convidadas como "o fato aconteceu
outras vezes", "nao foi essa a imica vez que o fato ocorreu", etc. Do ponto de
vista semantico, levanta-se, ao contrario, o problema de delimitar, pelas
indicagOes presentes na sentenca, "o que acontece", isto 6, o conjunto de
eventos do mesmo tipo, dentre os quais sera singularizado "o mais antigo", "o
primeiro por ordem de tempo". A singularidade de (6) 6 que nao se chega a
delimitar esse conjunto de forma univoca: nossa intuigdo nos diz que os "fatos
do mesmo tipo" podem ser tanto as performances conjuntas de Ana e Juliana,
como as performances conjuntas de Ana e Juliana em Campinas, como fica
claro se recorrermos a duas parafrases construidas como ()racks clivadas:

(9) 0 concerto de Natal de 95, em Campinas, foi a primeira ocasiao em
que Ana e Juliana tocaram juntas.
(10) 0 concerto de Natal de 95 foi a primeira ocasido em que Ma e
Juliana tocaram juntas em Campinas.

0 que ha em (6) que leva a delimitar de duas maneiras diferentes o
conjunto de eventos sobre o qual opera a singularizagao expressa por pela
primeira vez?
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3. Fica descartado, de cara, que a ambigilidade de (6) seja de natureza
lexical: é claro que poderfamos ter dOvidas sobre algumas palavras daquela
frase, por exemplo, poderfamos ficar indecisos quanto ao fato de as duas
instrumentistas terem tocado juntas na execugao de uma determinada pega,
na hipOtese de a primeira ter atuado como solista, enquanto a outra ocupava a
ultima estante de urn dos naipes da orquestra. DOvidas como essa mostram
que "tocar juntos" é uma expressao menos exata do que pensarfamos a primeira
vista, mas essas duvidas nao tem nada a ver corn as duas interpretagoes
propostas.

Tambern é imediato reconhecer que a ambigilidade de (6) nao resulta de
tomar duas ou mais expressoes como antecedentes de urn mesmo anafOrico.
A unica razao plausivel para evocar os anafOricos no presente contexto seria o
fato de que um mesmo anafOrico pode remeter a (sub-)eventos diferentes
conforme a sentenga em que se insere, como se pode ver por (11):

(11) Joao foi visto rondando a farmacia as 9 da manha;
o mesmo aconteceu as 3 da tarde. (o mesmo = Joao rondar

a farmacia)
o mesmo aconteceu as 3 da tarde corn Pedro (o mesmo =

rondar a farmacia)

Essa analogia lembra-nos que uma mesma express-do pode aplicar-se a
uma sentenca completa analisando-a de maneiras diferentes ou destacando
partes diferentes da mesma, mas isso 6 de certo modo o que ja sabfamos.

4. Recusadas para a ambigiiidade de (6) uma explicagdo anaf6rica e
uma explicagdo lexical, e descartadas outras explicagOes ainda menos provaveis
(por exemplo a que opoe uma leitura formulaica e uma leitura composicional
para sentencas como "Jodo abotoou o palet6"), resta considerar as explicagoes
que apelam para diferentes configuragOes sintaticas quer se trate da prOpria
sintaxe superficial, quer da sintaxe da metalinguagem em que se exibem os
processos de composigdo semantica, quer ainda de alguma sintaxe
intermedidria.

Os casos paradigmaticos de ambigiiidade sintatica sao aqueles em que
urn sintagma aparece em diferentes posigOes, ou corn diferentes relagOes, na
configuragdo que representa a sintaxe da sentenga como um todo. E o que
acontece corn (13), (14) e (15):
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(13 )Eles combinaram encontrar-se mais tarde perto do carrinho de
lanches;
(14 )Ele mandou a namorada urn cartao postal de Munique;
(15) 0 menino subiu no elevador sujo de barro

(perto do carrinho de lanches poderia modificar combinaram ou encontrar-
se; de Munique 6 adjunto adnominal de carttio ou adjunto adverbial de rnandou;

sujo de barro pode ser predicativo de menino ou de elevador).

Em (6), a expressao que se apresenta como candidata natural a uma
dupla fungao sintatica é em Campinas. Mas podemos, realmente, atribuir a
esse sintagma nominal uma dupla fungdo sintatica num sentido configuracional?
Qual 6, para comegar, a sintaxe superficial que gostarfamos de atribuir a (6)?
Olhemos novamente para aquela sentenga:

(6) Ana e Juliana tocaram juntas pela primeira vez em Campinas no
concerto de Natal de 95.

Numa primeira andlise bastante superficial, os constituintes que ocorrem
a direita do verbo tocaram aparecem como modificadores desse mesmo verbo:
pela primeira vez, em Campinas e no concerto de Natal de 95 na fungao de
adjuntos adverbiais; juntas na de predicativo do sujeito (mas podendo tamban
assumir uma forma tfpica de adjunto adverbial, junto). Tento expressar essa
andlise por meio de (16) onde todos os constituintes citados sao representados
como acrescimos feitos sucessivamente a "oragdo nuclear" Ana e Juliana
tocaram.

(16) [ [ [ [ [ Ana e Juliana tocaram ] juntas ] pela primeira vez ] em
Campinas] no concerto de Natal de 95]

Essa andlise 6 pouco atraente para o semanticista porque nao da respaldo
a hipOtese de que existem duas maneiras diferentes de associar a informagao
expressa por em Campinas as demais informagoes dadas pela sentenga, e,
portanto, nao ajuda a explicar a ambigiiidade que atribui a (6).

A esta altura da exposigdo, convem considerar a possibilidade de se
superpor a representagao propriamente sintatica duas ou mais representagOes

em termos de Articulagao Tema/Rema (ATR). Em termos de ATR, (6) 6
tipicamente uma sentenga nao-marcada, into 6, uma sentenga corn varias leituras
possfveis, a partir do principio de que, em portugues, o rema inclui
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obrigatoriamente o ultimo constituinte da °raga° e, facultativamente, um
numero variavel de constituintes que o precedem sem solugdo de continuidade.
A representagdo (16) poderia entao ser suplementada de varias maneiras,
resultando entre outras, as duas representagoes que seguem (em que foi
sublinhado o rema):

(16a) [ [ [ [ [ Ana e Juliana tocaram ] juntas ] pela primeira vez 1 em
Campinas] no concerto de Natal de 95]
(resposta natural para "Quando foi que A. e J. tocaram juntas pela
primeira vez em Campinas?")
(16b) [ [ [ [ [ Ana e Ju. tocaram ] juntas ] pela primeira vez ] em

Campinas] no concerto de Natal de 95]

(resposta natural para "Quando foi que A. e J. tocaram juntas pela
primeira vez?")

Disporiamos corn isso de duas analises que se distinguem precisamente
por incluir ou neao no rema o segmento crucial em Campinas e poderiamos
supor que esse segmento deve ser computado corn juntas pela primeira vez
em (16a), onde 6 ternatico, e corn no concerto de Natal em (16b) onde 6
remade°. Essa analise me parece correta apenas circunstancialmente, pois
seria urn equivoco acreditar que a separagao do tema e do rema leva sempre a
duas interpretagOes distintas das sentengas em que ocorre a expresso pela
primeira vez, ou admitir como principio de que os constituintes rematicos nao
fornecem informagOes criteriais para decidir o que acontece pela primeira vez,
e vice-versa: corn em Campinas e demais adjuntos no rema (ou no tema,
pouco importa) a ambigiiidade se mantem, como se pode ver em (17):

(17) [ [ [ [ [No concerto de Natal de 95,] Ana e Juliana-tocaram ]
juntas ] pela primeira vez ] em Campinas]

(com a articulagOo tema/rema que a torna resposta natural para "0 que
aconteceu no Natal de 95, para A. e J. ficarem tao ligadas?").

5. E preferfvel, pois, tentar refinar a analise propriamente sintatica de
(6), e uma das maneiras de faze -lo consiste em perguntar quais seriam as
consequencias de deslocar seus varios constituintes. Aqui, apenas alguns
deslocamentos mail "instrutivos" sera° considerados, pois a preocupagOo de
exaustividade obrigaria a considerar urn mlmero proibitivamente alto de ordens
matematicamente possiveis (720?). Consideremos, assim, apenas as sentengas
abaixo, em que urn dos constituintes foi deslocado para a esquerda:
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(18) No concerto de Natal de 95, Ana e Juliana tocaram juntas pela
primeira vez em Campinas
(19) Em Campinas, Ana e Juliana tocaram juntas pela primeira vez no
concerto de Natal de 95
(20) Pela primeira vez, Ana e Juliana tocaram juntas em Campinas no
concerto de Natal de 95
(21) Juntas, Ana e Juliana tocaram pela primeira vez em Campinas no
concerto de Natal de 95

Salvo engano, a ambigiiidade de (6) se mantem em todos esses casos,
exceto o de (21), que pode querer dizer uma de duas coisas:
"Circunstancialmente juntas, A. e J. esti-6am como instrumentistas em
Campinas, no concerto de Natal de 95" ou "Em se tratando de performances
conjuntas, A. e J. esti-6am em Campinas, no concerto de Natal de 95". Ha
entre essas duas interpretagoes uma diferenga importante, provavelmente
relacionada a duas diferentes fungees da topicalizagdo que yam sendo estudadas
pela lingiiista portuguesa Manuela Ambar; para meus propOsitos, essa diferenga
ndo 6 relevante; conta somente que, nas duas interpretagOes propostas para
(21), Campinas deixou de ser criterio para decidir o que acontece pela primeira
vez.' Tomo isso como sintoma de que, em (6), na interpretagdo em que
Campinas 6 criterio para decidir o que aconteceu pela primeira vez, alguma
conexdo mais forte do que um mero acrescimo recursivo de adjuntos ligava
juntas, pela primeira vez e em Campinas; essa ligagdo 6 rompida quando
juntas ocorre topicalizado; pela primeira vez e em Campinas recebem entao
uma interpretagdo independente, que coloca em Campinas em p6 de igualdade
corn no concerto de Natal de 95.

Aceita a ideia de que ha uma interagdo a ser esclarecida entre os adjuntos,
a representagdo proposta em (16) pode ser trocada, por exemplo, por estas
duas outras:

(22) [Ana e Ju. [tocaram[juntas [pela primeira vez] [em
Campinas]Adio)] [no concerto de Natal de 95 ,(2)] ]

(23) [Ana e Ju. [[tocaram[juntas pela primeira vez j(,)]] [[em
Campinas] [no conc. de Natal de 95] ,(2)] ]

1 Quero dizer corn isso que (21) situa a primeira performance conjunta de A. e J. no tempo t II51
esoaco; a interpretacio alternativa pela qual se situaria apenas no tempo uma performance con-
junta em Campinas fica descartada. Como as duas personagens estreiam juntas em Campinas no
concerto de Natal de 95 essa 6 ao mesmo tempo a primeira ocasido em que tocaram juntas, e a
primeira ocasialo em que tocaram juntas em Campinas; mas a questao é saber de que "primeira
yea" se fala na sentenca.
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aplicaveis, respectivamente, quando Campinas 6 criterio / nao 6 criterio para
decidir o que aconteceu pela primeira vez. As duas representagbes procuram
expressar o fato de que os "adjuntos" encontrados em (6) nao se acrescentam
ao predicado por mera acumulagao. Reconhecem ao contrario que os adjuntos
adverbiais precisam ser separados pelo menos em dois grupos, o primeiro
deles, no nosso exemplo, organizado em torno de juntas e mantendo corn
tocaram uma relagao "mais Intima", o outro ligado de maneira mais distante
ao predicado como um todo. E espontaneo, a esta altura, lembrar que juntas
se origina de urn amigo particfpio passado, ou sej a, que por ser historicamente
uma forma verbal, 6 capaz de sofrer modificagoes adverbiais; essa formulagao
torna mais facil a tarefa de representar juntas como o nucleo de uma "small
clause", mas nao 6 indispensavel. 0 essencial 6 que as representagOes (22) e
(23) relacionam em Campinas ao resto da sentenca de duas maneiras diferentes
- como se espera nos casos tfpicos de ambigilidade como sintatica. Lembremo-
nos, porem, que apresentar diferentes configuragOes sintaticas 6 apenas parte
do trabalho que explica as diferengas de interpretagao: para chegar mais perto
de uma explicagao, sera preciso, ainda, referir as diferengas sintaticas a
processor semanticos mais gerais.

6. 0 principio geral que explica a interpretagao das sentengas em que
aparecepe/aprimeira vez ja foi citado, e consiste no fato de que essa expressao
obriga a circunscrever urn conjunto de eventos que sao caracterizados como
sendo do mesmo tipo, dentre os quais sera singularizado o mais antigo em
ordem cronolOgica. Nesse sentido, pela primeira vez mantem o carater de
superlativo que caracterizava o ordinal latino primus, exigindo uma especie
de "complemento". Como, neste caso, o conjunto sobre o qual se faz a selegao
6 feito de eventos, e nao de objetos, a forma da sentenca precisaria distinguir
as circunstancias que se aplicam aos eventos de maneira apenas ocasional,
daquelas que sao tomadas como criteriais para a definigao da serie relevante.
Segundo ja sugeri acima, isso se faz pela separagao de dois tipos de adjuntos
adverbiais, a que apiiquei os diacriticos Adj(1) e Adj(2) indicando,
respectivamente, ligagao forte e ligagdo labil ao predicado. Essa distingao
sintatica 6 explorada pela semantica, que a leva em conta ao realizar o seu
procedimento de tradugdo.

Por hipOtese, a semaMica trata das sentencas em que aparece o operador
pela primeira vez, reconhecendo nelas tres componentes significativos:
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a) A prOpria express-do pela prime ira vez;
b) as informagOes correspondentes aos termos integrantes + as
informagOes correspondentes aos adjuntos que mantem coesao forte
corn o verbo (na notacao proposta nas arvores acima Adj(1))
c) as informagOes correspondentes aos adjuntos que mantem coesao fraca
corn o verbo (na notagao acima, Adj(2))

Formulando o procedimento de traducao em termos altamente
provisOrios, eu diria que:

a) A pela primeira vez a semantica deve fazer corresponder uma formulae
como a que segue:

Definicao semantica de pela primeira vez

3e [ [ [ Y(xi...x., e) & IC: (e) ] & K"(e)] & f [ [ & KV) ] ---> A(e,f)]]

Onde fica convencionado que e # f e onde, alem do mais:
sao variaveis para individuos

e e f sao variaveis para eventos
Y é uma variavel para predicados de acao
K' e K" sao variaveis para circunstancias aplicaveis a eventos

A(m,n) é um predicado sobre eventos que afirma a anterioridade de m em
relagao a n

(a formula diz, em sintese, que existe um evento que consiste numa acao de
tipo Y, cujos participantes sao xi..x., e que se realiza em circunstancias K' e
K"; diz tambem queesseevento é anterior a qualquer outro evento que consista
numa acao do mesmo tipo Y, envolvendo os mesmos participantes e ocorrendo
nas circunstancias K')

b) Na definicao semantica de pela primeira vez, o procedimento de
traducao preenche Y corn as informagoes associadas ao verbo; preenche
xi...xn corn os nomes dos participantes; e preenche K' corn as
circunstancias que mantem ligagdo estreita com o verbo;

2 As formulas usadas daqui em diante sac) inspiradas nas representac5es que D. Davidson aplica
as sentencas de acao. Nessas representacoes, o evento 6 tratado como mais um argumento do
predicado. A apresentacao de todo o procedimento de traducao 6, reconhecidamente, pouco rigo-
rosa, dispensando recursos que a tornariam mais elegante, como o enquadramento numa lingua-
gem de tipos e o use do operador-lambda.
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c) Por fim, o procedimento de tradugao preenche K" corn a tradugao dos
circunstanciais quemantem ligagao labil corn o verbo.

Aplicado as duas estruturas que atribui a (6), esse procedimento de
tradugao produz as duas fOrmulas seguintes:

(24) ae[ [ [ [T(u, e) & T(a, e) ] & C(e)] & N(e) ] & f[ 1T(u, f) & T(a,

f)] &C(f)] > A(e,f) ] ]
(25) [ [ [ T(u, e) & T(a, e)] & [C (e) & N(e)] ] & f [ [T(u, f) & T(a,

] --> A(e,f) ] ]

Onde, alem do que ja ficou estipulado,
u = Juliana
a = Ma
T = tocar
N = ocorre no concerto de Natal de 95
C = ocorre em Campinas

A diferenga entre (24) e (25) reside no fato de que a f6rmula "C(f)"
ocorre apenas em (24), onde indica que o conjunto de eventos dentre os quais
se escolhe o primeiro, alem de envolver ao mesmo tempo Ma e Juliana, se
passa em Campinas. Essa Ultima exigenci a precisa, obviamente, estar ausente
na segunda f6rmula.

Imitando o use que os logicos fazem da nogao ao tratar de operadores
e quantificadores, tenho chamado de "ambigiiidades de escopo" aqueles casos
de dupla interpretagao em que, langando mao das mesmas unidades lexicais, e
mobilizando as mesmas operagoes (eventualmente em ordens diferentes), se
chega a efeitos semanticos tambem diferentes. Como exemplo privilegiado de
ambiguidade esropo, tenho npre-entarin qentPagns corn°

(26) 0 Joao nao pagou todas as prestagOes atrasadas do IPTU

que recebe duas interpretagOes diferentes conforme se generaliza sobre uma
negagao ("Aplica-se a todas as prestagOes que Joao deixou de pagar") ou se
nega uma generalizagao ("Nao se aplica a todas as prestagoes que Joao pagou").
0 caso de que tratei neste trabalho é um pouco diferente mas, considerando
que (24) e (25) se constroem corn as mesmas operagoes semanticas e corn o
mesmo vocabulario, e considerando alem disso que toda a diferenga se reduz
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A presenga da expressao "C(f)" na sub-fOrmula universalmente quantificada
que constitui a segunda parte de (24), penso que podemos ainda falar, com
algum ganho de compreensao (embora corn alguma imprecisao), em
"ambiguidade de escopo".

7. Minha "reflexao informal e inconclusiva" termina aqui, e deveria ter
dado uma id6ia de como sintaxe e semantica podem conjugar seus esforgos
diante de estruturas lingiifsticas problematicas. Ela tambem levanta a
necessidade de separar os adjuntos, superando a ideia de uma adjuncao recursiva
que se realizaria mecanicamente, em favor de uma analise em que os adjuntos
sao objeto de uma organizagao especifica. A reflexao foi altamente esquematica
e precisaria ser retomada e justificada ponto a ponto.

Essa justificagao ponto a ponto nao pode ser feita aqui, mas antes de
encerrar quero retomar pelo menos uma aflrmagao que pode ter ficado obscura
para o leitor: a de que a reflexao aqui realizada teria algum interesse para o
estudo do aspecto. Essa afirmagao prende-se ao fato de que o aspecto, 6, em
alguns casos cruciais, uma questa() de quantificagdo sobre eventos. 0 caso
mail Obvio em portugues 6 o do passado composto, que afirma, entre outras
coisas, que um determinado evento se repete. Para interpretar sentengas no
passado composto, assim como para interpretar sentengas corn o operador
pela primeira vez, é indispensavel descobrir, esquadrinhando a sintaxe da
sentenga, de que evento falamos; por isso, um estudo sobre o passado composto
como forma iterativa esbarraria em alguns dos problemas levantados aqui, e
vice-vers0 .
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FORMAS DE FUNCIONALISMO NA SINTAXE*

(Functionalism in Syntax)

Mary A. KATO (Universidade Estadual de Campinas)

ABSTRACT: This article shows that the term "functionalism", very often
understood as a single or uniform approach in linguistics, has to be understood
in its different perspectives. I start by presenting an opposing conception
similar to the I-language vs E-language in Chomsky (1986). As in the latter
conception, language can be understood as an abstract model of a mind
internal mechanism responsible for language production and perception or,
as in the former one, it can be the description of the external use of language.
Also like with formalists, there are functionalists who look for cross-linguistic
variation (and universals of language use) and functionalists who look for
language internal variation. It is also shown that functionalists can differ in
the extent to which social variables are considered in the explanation of
linguistic form.

RESUMO: Este trabalho procura mostrar que o termo "funcionalismo",
frequentemente supo sto como uma abordagem anica ou uniforme na

precisa ser compreendido em suas diversas perspectivas. Inicio o
trabalho apresentando o contraste conceitual semelhante as de Lingua-I e
Lingua-E, em Chomsky (1986). Tal como na primeira concepcao, a lingua,
na visa° funcionalista, pode ser tomada como urn modelo abstrato do
mecanismo intern da mente responsavel pelaproduedo e percepedo da lingua
ou , como na segunda, pode ser entendida como a descriedo dos usos externos
da lingua. Tambem paralelamente aos formalistas, ha funcionalistas que
procuram a variaeao translingilistica possivel (os universals do use da lingua)
e fiincionalistas que procuram determinar as causas da variacao intra-
lingiiistica. Tambem procuro mostrar que os funcionalistas podem diferir na
extensao do use de varidveis sociais na explicaeao da forma lingilistica.

KEY WORDS: Functionalism; Production and Perception Models; Universals
of Language Use; Language Internal Variation; Functions of Language.

* Esse artigo retoma o debate estabelecido na Revista D.E.L.T.A. a partir do artigo de Votre e
Naro (1989). Agradeco a Jairo Nunes e Leila Barbara pela leitura da primeira versa() deste trabalho,
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PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo; Mode los de Producao e Percepctio;
Universais de Uso da Lingua; Variactio Intra-linguistica; Funraes da
Linguagem.

0. Introdugdo

Nos estudos lingiiisticos modernos, podemos identificar duas perspectivas
diferentes de se estudar a linguagem: a perspectiva formal e a perspectiva
funcionalista' . Essas perspectivas diferem, entre outros aspectos2 j a discutidos
nesta Revista, em relagdo:

a) ao vocabulario descritivo que postulam como primitivos, isto e, as
categorias formais para a primeira e as semantico/pragmaticas para a
segunda;
b) a forma da lingua como sendo determinada pelo seu uso, postulado
assumido pelos funcionalistas, mas negado pelos formalistas ate o
Minimalismo3.

0 objetivo aqui 6 continuar o debate ocorrido na Revista D.E.L.T.A.
sobre funcionalismo vs formalismo, mas o que pretendo fazer, neste trabaiho,
ndo 6 opor esses "-ismos" , mas antes mostrar que.ha pelo menos mais de uma
forma de funcionalismo4e que o contraste entre as varias perspectivas se
assemelha aos contrastes encontrados nas abordagens formalistas. No meu
entender de gerativista, 6 necessario, antes de mais nada, distinguir
funcionalismo direcionado a urn modelo abstrato de uso da lingua e
funcionalismo direcionado a lingua tal como ela se manifesta em seu uso efetivo.
0 que quero dizer 6 que, mesmo na visdo funcionalista, temos os correlatos
da Lingua-I e da Lingua-E de Chomsky (1986), para quem Lingua-I 6 a
representagdo da competencia sintatica do falante e Lingua-E 6 o objeto
gramatical externo, observdvel. A diferenga 6 que na (interna, individual
e intensional) do funcionalista, o que se estuda sdo os processos mentais que
entram em jogo no uso da lingua e ndo apenas o conhecimento estrutural dos

1 Veja uma discussao didatica dessa oposicao em Neves (1997) e as diferencas da perspectiva
epistemologica da aquisicao em Kato (1986), 9a edicao (1998).
2 . As diferencas entre ambas foram jalargamente debatidas em seciSes de DEBATE desta Revis-
ta (v. Votre e Naro, 1989; Nascimento, 1990; Dillinger, 1991). Aqui trazemos aquelas que seek)
uteis na extensio dense debate.

Vide discussao na ultima seccao.
4 Veja esse topic° desenvolvido no capitulo 4 de Neves (1997). Infelizmente, so tive conhecimen-
to da obra dessa autora quando o artigo estava escrito. 0 leitor deve, contudo, complementar o que
digo, do ponto de vista de uma gerativista, corn o que diz a autora funcionalista , de forma muito
mais competente.
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enunciados, e na visao-E (externa e extensional), leva-se em conta a Lingua-E
em contexto. Vou chamar o objeto na visao-I de sistema-I e o objeto na visao-
E de sistema-E.

0 estudo do sistema-E envolve o problema do vocabulario colocado em
(a) e o estudo do sistema-I envolve principalmente a questao b. Neste trabalho,
vamos primeiro discutir os estudos sobre o sistema-I e em seguida os estudos
sobre o sistema-E.

1. Funcionalista em busca de urn modelo de uso

Uma das distingOes que Leech (1983) faz entre formalistas e funcionalistas
6 a de que os primeiros tendem a encarar a linguagem essencialmente como urn
fenOmeno mental e os ultimos, como um fenomeno social (v. discussao em
Dillinger, 1991). Mas isso significaria que os funcionalistas nao se preocupam
em construir modelos de uso? Ora, qualquer manifestagao de interesse corn
universais translinguisticos parece levantar questoes sobre a processabilidade da
linguagem e a interagao de operagoes na mente humana.

Os problemas enfrentados pela teoria-padrao gerativa na decada de
sessenta levou muitos lingiiistas a pensarem em interpretar muitos fenomenos
do sistema-E como sendo fortemente influenciados por problemas de
desempenho, ou de restrigOes cognitivas mais gerais. Nas palavras de Bever
(1977:66): "Thus, certain universal structural properties of language may
express general cognitive constraints rather than particular innate linguistic
structures". 0 estudo de Bever tenta explorar o papel da percepgao nas
intuicoes de aceitabilidade.

Nessa abordagem psicolingiiistica, procura-se aprofundar a pr6pria nocao
de complexidade perceptual. Bever (1970) propos uma teoria que oferecia
uma alternativa para a falida hipOtese da complexidade derivacionals . Para
.10 rector ;,, prmirrivan rnrn urn onninntn HP tArnirac hpiirictirac lltt

estrategias perceptuais, que the permitiriam recuperar as relagOes de estrutura
profunda, atraves de pistas fornecidas pela estrutura superficial. Assim, para
Bever (1970, 1977) qualquer explicagao processual-perceptual das linguas
deve pressupor uma descricao de como é a gramatica dessas linguas, embora
derivagao sintatica e iecuperagao de sentido nao tenham lido concebidos como

5 Segundo essa hipotese, sustentada durance o periodo da gramatica-padrao, a complexidade
para interpretar uma sentenca derivava de sua complexibilidade derivational: quanto mais
transformacoes, interpretativamente mais complexa seria a sentenca. 0 processamento era visto
como uma operacao de transformacdo das estruturas.
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caminhos inversos como na hip6tese da complexidade derivacional. Tambem,
na epoca, o gerativista Ruwett (1972) endossa essa visao de Bever, mas
estudando problemas de ambigiiidade e nao de complexidade. Para ele tambern,
regras sintaticas devem ser mantidas distintas de estrategias de processamento6.

Urn precursor desse tipo de abordagem é Zipf (1960), para quem as
estruturas das linguas naturals justificam-se pela "lei do esforgo mental minimo".
A estrutura de uma lingua, segundo ele, deve equilibrar de forma ideal as
necessidades e esforgos do falante e do ouvinte. Assim, quando uma seqtiencia
particular tem uma carga excessiva de ambigtiidade, a lingua tende a mudar.
Zipf propOe, ainda, que, em nivel de palavra, sua frequencia se relaciona
log aritmicamente corn seu comprimento, fazendo supor que freqtiencia é uma
fungao da complexidade. As constatagbes, na literatura, de que constituintes
longos tendem a ser colocados no fim da sentenga em linguas de nude° inicial
poderiam ser, a primeira vista, uma conseqiiencia desse tipo de colocagao.
Assim, Dik (1978) atribui esse peso maior na extremidade a direita a restrigoes
de processamento. 0 problema com essa explicagao e que em linguas SOV
temos exatamente o contrario, isto é, constituintes longos tendem a ficar no
inicio da sentenca. Se o problema é de processamento, envolvendo, portanto,
memOria de curto termo, seria estranho admitir que para falantes de lingua
SVO o lugar de processamento menos penoso é no fim da sentenca e para
falantes de linguas SOV 6 no inicio.

Dentro da mesma hipOtese psicolingilistica, temos tambem o estudo
classico de Yngve (1960), no qual o autor propoe que as linguas se estruturam
de forma a restringir ramificagoes a esquerda, por estas imporem uma carga
excessiva de processamento ao usuario da lingua. 0 papel das transformagoes,
para este autor, seria o de minorar essa carga, desmanchando as estruturas
corn ramificagdo a esquerda e constituindo estruturas com ramificagao a direita.
Assim, por exemplo, a extraposigao de constituintes longos transforma uma
estrutura pesada a esquerda em uma estrutura pesada a direita. Podemos
fazer aqui a mesma restrigao que fizemos acima. Para linguas SVO e VSO, a
afirmagao de Yngve pode se aplicar, mas o mesmo nao pode ser dito de linguas
SOV, para as quais sao justamente as ramificagoes a esquerda que sao mais
naturals.

justamente nessas diferengas translingiiisticas que Kuno (1974) se ap6ia
para mostrar que tanto nas linguas OV quanto VO, sao os encaixes centrals e

6 Veja uma descricao minuciosa desse tipo de estrategia em Kato (1985).
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nao as ramificagOes a esquerda que causam dificuldades. Seu estudo sobre a
posicao das oragoes relativas nas linguas naturais 6 uma explicagao funcionalista
para a restricao encontrada por Greenberg, de que linguas iniciadas por verbo
tern a °raga° relativa depois do nUcleo nominal e linguas que tem o verbo no fim
tem suas relativas antes do nticleo nominal. Kuno mostra que, se essa relagao de
simetria transcategorial nao a respeitada, a estrutura resultante seria de dificil
processamento, devido ao excesso de encaixes centrals que as linguas produziriam.

Clarke Clark (1977), que sao tambem funcionalistas nesse tipo de orientagao,
dizem explicitamente que a harmonia, ou simetria, transcategorial de posicao dos
nucleos 6 uma exigencia da nossa capacidade de processamento. Assim, esses
funcionalistas admitem que a lingua tem uma estrutura X-barra, embora atribuam
essa propriedade ao modelo de use e nao da representagao da gramatica, stricto-
sensu.

Outro psicolingifista que admite ser a lingua um objeto estrutural 6 Kimball
(1973), que trabalha com ambigiiidade e mostra, por exemplo, que se urn
constituinte pode ser interpretado como tendo uma relagao corn uma posigao
baixa ou alta na estrutura, a primeira ligagao do ouvinte 1s corn a posicao encaixada
mais baixa.

[1] a. A professora falou corn os estudantes do Chile.
b. "os estudantes sao chilenos"
c. "a professora estava no Chile"

Ve-se, pois, que a reflexao funcionalista pode it al6m da explicagao das
formas efetivamente usadas e predizer comportamentos, ou mesmo objetivar a
explicagao do motivo da existencia dos prOprios principios formals que determinam
a ordem invariante ou variante nas linguas naturals ou no comportamentO dos
falantes. Sao explicagOes queprocuram justificar o porque dos principios formais
e nessa tentativa acabam por minimizar a dicotomia entre competencia e
desempenho, atribuindo urn ,P1 or psicologico (de processamento) prOpria

gramatica formal.

Esquematizando, temos:

[2] dados-> regras -> restrigoes formais->interpretagao funcional das
regras

Essa forma de funcionalismo cujo objeto venho chamando de sistema-I,
constitui hoje, como sabem, parte de uma disciplina complexa denominada
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Ci'encias Cognitivas. Tal disciplina propoe-se a responder a perguntas tais
como:

"To what extent can a theory of language behavior be
developed without a theory of linguistic structure?
To what extent can there be a linguistic theory without a
general theory of cognitive functioning?
To what extent can there be a cognitive theory without a theory
of language behavior?

(Bever, Carroll & Miller, 1984)

No livro Talking Minds, de Bever, Carroll e Miller (1984), essas perguntas
sao respondidas de diversas formas por lingiiistas da estatura de Katz,
Jackendoff e Fillmore, por psicolingiiistas reputados como Kintsch, Osgood e
Premack e por te6ricos das ciancias computacionais como Roger Schank e
Mitchell Marcus. Alguns aderem a visa° modular da mente, atribuindo
gramatica urn m6dulo especializado, e outros a tese de urn mecanismo holistic°,
multi-funcion al.

Uma vez que o estudo do comportamento linguistic° é, na maioria dos
casos, visto como um problema da arquitetura da mente e nao apenas como
usos comportamentais externos (a moda behaviorista), nao resta diivida de
que a perspectiva funcionalista que estuda o sistema-I é hoje, junto corn a
pesquisa gerativista, uma area fascinante de pesquisas teericas e experimentaiss
sobre a mente humana.

2. Funcionalistas a procura da vari agao translingiiistica possfvel

imp ortante fazer uma distilled° inicial entre lingiiistas que dao
explicagoes funcionalistas na descried° de linguas particulares e aqueles que
procuram explicar os padr6es formais possfveis nas linguas atraves de plincipios
funcionais. Os primeiros sao os funcionalistas que trabalham em variacao intra-
lingiiistica e os Ultimos, que trabalham numa linha inter-lingfifstica. Passo a
discorrer sobre esses Ultimos.

2.1. Fungoes gramaticais

Todos os funcionalistas admitem a existenci a de fungOes em varios nfveis,
em todas as linguas, mesmo que nao haja perfeita concordancia entre eles. Ha
Um consenso em torno de algumas fungOes diretamente ligadas ao fehomeno
da ordem gramatical. Sao elas:
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[3] a. fungoes gramaticias (sujeito, objeto, predicado...)
b. fungOes semanticas (agente, paciente, locativo, tempo...; animado,

humano, definido, indefinido...)
c. fungOes textuais (t6pico/foco, ou tema/rema, figura/fundo)

Embora o estruturalismo, ja no modelo de constituintes imediatos, tenha
banido fungOes como primitivos, as generalizagOes translingiiisticas do trabalho
classico de Greenberg (1966) sa6 formuladas usando-se tais fungOes
gramaticais. Da mesma forma que os formalistas vam tentando explicar o
porqua dos universais indutivos de Greenberg, os funcionalistas tambem
vam se empenhando em dar uma interpretagao aos mesmos fatos.

Assim, o Universal I de Greenberg generaliza que, em sentencas
declarativas, corn sujeito e objetos nominais, a ordem dominante é quase sempre
aquela em que o sujeito precede o objeto. Se outras fungoes precedem o sujeito
teremos uma ordem recessiva ou marcada. Podemos dizer, entao, que a ordem
canonica no nivel das fungOes gramaticais seria:

[4] S > 0

Para o funcionalista, no fato do sujeito ser frequentemente o topic() nao-
marcado da sentenga estaria a explicagao dessa ordem preferencial Temos,
porem, outras fungOes gramaticais como Objeto Indireto (0!) e Adjuntos
Adverbiais e a questao e ate que ponto, para o problema de sua linearizagao,
tais fungOes tam explicagOes de ordem funcional. Poderiamos propor que a
ordem preferencial dos complementos nas linguas é:

[5] 0 >0I

isto é, o sujeito antes do objeto direto e este antes do objeto indireto. Essa
intim ordem seria determinada pelo principio visto acima de constituintes
mais complexos ocuparem a periferia direita da setenga. Essa afirmagao esbarra
corn linguas SOV onde a ordem mais natural (cf. Kuno, 1972) parece ser:

[6] S > OI >0

Esse fato nos leva a reformular a assergao acima para:
"OD aparece mais prOximo do V do que (M."
Mas essa afirmagao parece dizer a mesma coisa que o principio da
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adjacencia de caso do gerativista Stowell (1981), para quem atribuidor de
caso e receptor de caso devem canonicamente aparecer adjacentes. Se o objeto
direto tem caso atribuido pelo verbo 6 ele que devera aparecer adjacente a
este. 0 japones, porem, tem o caso do objeto presumivelmente atribuido pela
posposicao -o, o que o coloca em condigOes de igualdade com o objeto indireto,
nao havendo motivo formal para o objeto aparecer contiguo ao verbo. Logo,
a formulagao da ordem relativa entre OD e CH, em termos de restrigOes formais,
parece ser mail motivada translingiiisticamente.

Vejamos agora a ordem relativa entre Objeto Indireto e Adjuntos, isto 6,
constituintes nab exigidos pelo verbo. Para os lingilistas da gramatica relacional
(v. Cole & Saddock, 1977), sujeito, objeto direto e objeto indireto sao termos
puros (TERMOS) por desempenharem uma funcao central na sintaxe das
linguas naturais e se diferenciam dos nao-termos, adjuntos, por nao terem um
contetido semantic° independente do verbo. Os termos impuros sao design ados
de OBJETOS OBLIQUOS (OBL) e compreendem os locativos, instrumentais
e benefactivo. Mais do que para a ordem linear superficial, essas fune-Oes
gramaticais sao imp ortantes para os lingiiistas relacionalistas na determinagao
de possiveis regras de mudanga de relag-Oes funcionais. Assim, na regra da
passiva o que era objeto direto ou algum outro complemento passa a ser sujeito
e o que era sujeito passa a exercer a fulled° de urn nao-termo (chomeur). 0
que se torna o sujeito obedeceria a seguinte hierarquia:

[7] S > 0 > OI > OBL

Essa hierarquia diz que sujeitos tem primazia sobre objetos diretos, estes
sobre OIs, que por sua vez tern primazia sobre os Obls. Johnson (1977) analisa
o tenomeno da "Regra de Promocao a Sujeito" nas linguas naturais e mostra
que essa hierarquia e motivada translingiiisticamente, em sua an alise conjunta
de linguas como o trances, o alemao, o albanes, o japones, o sanscrito, o
malaguenho e o cebuano. 0 quadro abaixo mostra como essa hierarquia
respeitada:

[8 ] REGRA DE CRIAcA0 DE SUJEITO

Lingua Promo* a sujeito do:
OD OI OBL

Frances sim nao nao
Alemao sim nao nao
Albanes sim nao nao
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Japones sim sim nao
Sanscrito sim sim nao
Malaguenho sim sim sim
Cebuano sim sim sim
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Ainda na teoria relacional, a "Lei da Anulagdo Relacional" determina
que se um SN assume uma funcao gramatical em relagao ao verbo, entdo o SN
que exercia essa fungdo anteriormente deixa de ter qualquer relagdo gramatical,
tornando-se urn `chorneur'(em termos de gramatica tradicional, urn adjunto).
Assim, em uma transformagao da ativa para a passiva, na versao da gramatica
relacional, o objeto inicial assume a funcao gramatical de sujeito derivado e o
sujeito inicial entra em adjuncao (em 'chomage' )7 .

Dentro dessa versa°, terfamos ainda uma explicagao para as ordens
alternativas OD OI e OI OD que temos em linguas como o ingles. A sentenca
(9)a, na concepgao da gramatica relacional, teria a forma (9)b, como derivada
por uma regra de ascensao em que OI assume a funcao de OD e o OD inicial
entra em adjuncao.

[9] a. Debbie gave a record to Anne.
b. Debbie gave Anne a record.

Esses estudos mostram que a hierarquia de accessibilidade das fungOes
gramaticais, estabelecida por Keenan e Comrie (1977) para a relativizagaso, é
relevante em diversos processos gramaticais e parece dar conta melhor do que o
princfpio da complexidade crescente de Bever e de Dik.

Para esses autores, que partem de dados empfricos de muitas linguas, existe
uma hierarquia invariante de fungOes gramaticais a hierarquia de acesso
que permite predizer que se uma dada lingua usa uma determinada estrategia de
relativizacao emum determinado ponto da hierarquia, ela usara a mesma estrategia
em todas as funciles que se encontram esquerda dessa funclo. A hierarquia
proposta é a seguinte:

[10] sujeito > objeto > obj. indireto > oblfquo > genitivo > comparativo

A tese funcionalista de Keenan e Comrie consiste na postulagao de que tal
hierarquia é determinada por facilidade/dificuldade de processamento da
linguagem. Assim uma estrutura contendo relativizagdo do sujeito seria mail

7 Literalmente = desempregado.
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facilmente processada do que uma estrutura contendo relativizagao do objeto;
esta, por sua vez, seria mais facil do que uma estrutura contendo relativizagao do
objeto indireto e assim por diante. Tal tipo de estudo tambem se insere dentro da
Gramatica Relacional, que atribui estatuto primitivo as fungOes (ou relagoes)
gramaticais `sujeito', `objeto' etc.

0 que e interessante nesses estudos tipologicos funcionalistas 6 que eles
conseguem dar conta de muitos fenomenos tratados por gerativistas ortodoxos,
usando as fungoes gramaticais e apenas a ordem linear como forma de saida,
sem usar a nogao e a restrigao de estruturas arboreas. Mas ha uma diferenga
fundamental entre um funcionalista como Dik e os gramaticos relacionais.
Estes partem de ordens basicas e usam a nogao de transformagao para dar
conta das ordens derivadas8. Aquele dispensa a nogao de transformagao9.

2.2. FungOes semanticas

Ordens canonicas em outros nfveis funcionais tambem tern sido propostas.
No nivel das fungOes semantico-ternaticas, podemos dizer que o agente
precedendo o paciente 6 a ordem semantica natural. Prova disco é que, em
qualquer teoria gramatical, a forma ativa 6 considerada a primitiva e a forma
passiva, a derivada. Dik (1978) propOe uma hierarquia de subjetividade com
base em paps is semanticos (ou tematicos):

[10] Agente>Alvo>Recipiente>Benefactivo>Instrumento>L °cativo>
Tempo

Quanto mais se desce na escala, mais difIcil fica encontrar esse papel
atribufdo ao sujeito.

Outras hierarquias de ordem semantica tem sido propostas: o definido
antes do indefinido, o possuidor antes do objeto possuido, o humano antes do
nao-humano e o animado antes do inanimade:

[11] (a) DEFINIDO > INDEFINIDO

8 Embora nao apareca explicitamente, a contribuicao dos gramaticos relacionais na teoria de
restricoes as regras na teoria gerativa foi significativa.
9 Para uma aplicacao interessante da teoria de Dik no portugues, v. Pezzati e Camacho, (1997)
10 Ao contrario dos demais, Comrie (1981) propae uma hierarquia nao-binaria para a hierarquia
14-humanol, analisando o [-humano] em duas posicoes distintas.
HUMANO>ANIMADO >INANIMADO
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(b) POSSUIDOR > POSSUiDO
(c) HUMANO > NAO-HUMANO
(d) ANIMADO > INANIMADO

O problema do japonas ter a ordem nao-marcada S>01>0 pode agora
ser explicado pela hierarquia (c) ou (d).

Podemos ainda exemplificar a hierarquia definido >indefinido, usando o
caso do chines. Li e Thompson (1975) mostram que o chines pode ter o
objeto direto antes ou depois do verbo, enquanto todos os demais
complementos e adjuntos ficam antes do verbo. Quando esta antes do verbo,
o OD vem acompanhado de preposigao. A teoria de Li e Thompson 6 de que
o chines, a longo prazo, viria a ser uma lingua SOV. Interpretando os fatos do
chines, a gerativista Travis (1984) encara o estado sincrOnico do chines como
estavel e nao o de uma gramatica em mudanga. A lingua se define como sendo
[+papel-q a esquerda] e [+ Caso a direita]. Assim, os argumentos nascem
todos a esquerda do verbo. Os complementos e adjuntos aparecem todos
preposicionados. 0 OD pode, todavia, apresentar uma ordem variante, isto 6
p6s-verbal, situagao em que aparece sem preposigao, pois ai recebe caso do
verbo. A distribuigao 6 funcional, mas o licenciamento formal. E o
licenciamento formal que explica por que s6 o objeto pode ter essa dupla
distribuigao: o verbo s6 pode atribuir acusativo, Caso do objeto direto. Se a
ordem fosse regida apenas pela hierarquia semantica, qualquer complemento
ou adjunto deveria poder aparecer depois do verbo.

2.3. FungOes discursivo-textuais

No nivel das fungoes discursivo-textuais, temos tido tambern urn certo
consenso: o dado (ou evocado) antes do novo (Clarke Havilland, 1977, Kuno,
1972 e outros), n tema antes do rema (Halliday,1967),o mais pressuposto
antes do menos pressuposto (Giv6n,1979b). Para Halliday, nao se deve
confundir `tema' corn `dado'. Para ele, o `dado' 6 aquele de que vem se
falando no discurso, enquanto o `tema' 6 aquele do qual se fala na sentenca,
seu ponto de partida.

Temos, ainda, a hierarquia das pessoas do discurso: primeira antes
da segunda e segunda antes da terceira, hierarquia tambem chamada de
empatica, por Kuno (1975). Por tratar-se de pessoas do discurso, poderiamos
dizer que essa hierarquia esta no nivel discursivo-pragmatico. Outros, porem,
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nao fazem a distingao entre o nivel semantico e o discursivo-pragmatico e
propem que as pessoas do discurso seriam apenas subclasses da classe dos
humanos, que por sua vez seria parte de outra hierarquia como, por exemplo,
a proposta de Comrie (1981). Seria o tipo de hierarquia como aquela usada
por Zubin (1979), para a atribuicao do caso nominativo:

[12] falante>ouvinte> outro humano> concreto> abstrato

Tal hierarquia seria de ordem cognitivo-empatica, motivada pela visao
egocentrica do homem, segundo palavras do autor:

"Em discurso, a probabilidade de que uma entidade aparecerd no
nominativo, quando ele e mencionado, sera uma funcao da ego-
distemcia dessa entidade em relacao ao falante." (p.495)

Outra proposta complexa é a de Dixon (1979), cujo objetivo foi o de
estabelecer uma escala de agentividade potencial:

[13]

Pronomes NOMES
l' > 2' > 3' > Pr6prios > Comuns

Humano > I Animado> I Inanimado

Na verdade, para certos autores (cf. Zubin e Kopcke,1985), as hierarquias,
ou principios, sao apenas manifestagOes mais concretas do princfpio da
egocentricidade (do eu-primeiro). Dizem Zubin e Kopcke, que iniciamos a
codificagao lingiiistica corn aquilo que 6 mais familiar para o falante; comecamos
pelo agente porque nos consideramos potentes; colocamos os animais antes
do inanimado porque aqueles sao mais parecidos conosco; iniciamos com algo
que foi estabelecido no contexto imediato para n6s.

A abordagem discursivo-textual pode ainda apresentar um tipo de
condicionamento que nao se limita a funcao referencial-coesiva, mas a uma
funcao textual mais ampla como aquela estudada por Hopper (1979) para o
ingles e por Votre e Naro (1989) para o portugues, sobre a funcao de sentencas
corn sujeito posposto no texto. Para esses autores, o que 6 relevante nao 6 o
estatuto 'novo' ou `velho' do SN posposto, como vem sendo estudada a
questao, mas o estatuto da propria sentenca VS dentro do texto. No trabalho
mencionado, Votre eNaro constatam que o fio da narrativa (figura) 6 veiculada
por sentencas de alta polaridade, isto 6, transitivas, enquanto as sentencas
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corn ordem VS apenas acrescentam informagOes de fundo.

2.4. A forga relativa das hierarquias de varios niveis

157

A naturalidade de ordem de uma determinada sequencia de palavras
parece ser uma fungao de todas as hierarquias acima, de tal forma que quanto
mais hierarquias forem obedecidas, mais natural a sentenga soaria.
Inversamente, quanto mais hierarquias forem violadas mais marcada seria a
sentenga. Para Zubin e Kropcke (1985), que estudaram a ordem SO e OS em
alemao, a linearizagao seria uma fungao do `desempenho', o qual faria use de
urn mecanismo de tomada de decisao, em urn sistema dinamico, para avaliar o
peso relativo das forgas em oposigao. Para eles, os principios podem diferir
individualmente em forga, mas nao se pode dizer que haja um principio que
domine todas as outran forgas. 0 que se avalia, segundo eles, é a forga
cumulativa dos fatores, que determinard sea ordem sera SO ou OS. As ordens
preferenciais e as ordens categ6ricas sao, para eles, manifestagOes do mesmo
mecanismo de desempenho.

Essa teoria de Zubin e Kropcke pode ser interessante para linguas corn
variagao de ordem como o alemao, mas nao consegue explicar o que
determinaria a ordem em linguas de ordem rigida. Os autores falam em variacao
individual na tomada de decisao quanto ao peso que vai se atribuir a cada
fator. Podemos tambem pensar em variagao de escolha em termos de lingua,
de sistema. Ha linguas que privilegiam a hierarquia das fungoes gramaticais e,
nesse caso, a ordem seria fixa e determinada por principios de ordem formal.
Inversamente, se uma lingua apresenta variagao na ordem, isso significa que
ela estara privilegiando tambem outros tipos de hierarquia. Assim sendo,
quando urn sistema apresenta duas codificagOes diferentes para a mesmafunctio
gramatical, a explicagao para essa redundancia devera ser encontrada em outro
nivel funcional. Nessa perspectiva, em relagao ao nosso problema de ordem,
podemos dizer que quanto mais variagao de ordem uma lingua permitir, mais
sensivel ela sera a explicagOes funcionalistas, isto 6, a ter sua ordem explicada
em termos de fungOes semanticas ou textuais-discursivas, e nao em termos
estritamente sintaticos" . Por outro lado, quanto menos opgoes posicionais
para uma mesma fungao gramatical a lingua apresentar, menos biunivocidade
entre posigoes sintaticas e fungoes de ordem semantica ou textual essa lingua

11 E o que mostra o estudo diacronico de Andrade Berlinck(1995) sobre o portugu8s brasileiro e
europeu, que perdeu muito de sua capacidade de pospor o sujeito. Enquanto antigamente o PB
tinha a inversao bastante produtiva corn quaisquer tipos de verbos, a escolha sendo determinada
por fatores funcionais, hoje a construcao se limita a verbos ergativos.
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Isso nao significa dizer que toda variagao de ordem possa ser explicada
funcionalmente, sem polemicas, em termos semanticos ou pragmatico-textuais.
Ja vimos quelingiiistas de qualquer tendenciareconhecem o movimento conhecido
como extraposigdo do constituinte pesado (ou sua variante, movimento de
constituinte complexo). Para alguns funcionalistas, principalmente os de linha
psicolingiifstica como Bever (1970, 1977) e Kuno (1974), esse tipo de movimento
seria regido por principios perceptuais, para facilitar o processamento. Embora
Ziv (1975) cre uma interpretagao estritamente pragmatico-textual a esse tipo de
estrutura, poderiamos tambem atribuir o condicionamento ao componenteritmico
da sentenca.

Essas observagoes mostram novamente que ha divergencias, mesmo entre
os fun cionalistas, em relagao as interpretagoes de causalidade sobre urn
determinado fenomeno de variagao lingiiistica'2.

Porem, quando se trata de forma da gramatica, nao se deve menosprezar a
importancia dos autores funcionalistas-processualistas, que propoem suas analises
principalmente corn base em dados experimentais e de introspegdo, pois é a sua
cap acidade imaginativa de contextos possiveis e de sentencas possiveis a
responsavel heurIstica das explicagbes funcional epsicologicamente interessantes.

Resumindo, podemos dizer ainda que em cada nfvel (ou sub-mOdulo) temos
uma ordem canonica, ditada por uma hierarquia de fungoes do mesmo nfvel, e
que as linguas podem variar conforme privilegiem hierarquias de urn ou outro
nivel. As chamadas linguas quentes ou orientadas para a sintaxe, de Huang (1984),
definidas por esse autor corn criterios estritamente formais e em fungao do tipo
de categorias vazias em cada tipo de lingua, podem, a nosso ver, ser definidas em
uma perspectiva funcional como aquelas que dao primazia a hierarquia das fungoes
gramaticais, enquanto as lfnguas frias, ou aquelas a que Huang chama de orientadas
para o discurso, seriam as que ordenam seus constituintes de acordo corn as
hierarquias das fang-6es discursivo-textuais.

12 0 variacionista sociolingiiista, contrariamentea esses autores, que atribuem a forma a apenas
urn tipo de fator, optam pela adocao de uma perspectiva multi-causal, e procuram, atraves de
uma metodologia quantitativa, medir o peso relativo de cada urn. Ha ainda a diferenca de que,
enquanto os lingilistas funcionalistas trabalham no nivel abstrato da lingua, procurando explicar
funcionalmente a organizacao interna da gramatica, os sociolinguistas trabalham com os dados
brutos da fala em contexto, o que lhes permite, muitas vezes, sustentar a hipotese de que sao
fatores extra-lingiiisticos que detenninam uma forma ou outra, como, por exemplo, o grau de
formalidade de uma situacki ou o nivel social dos sujeitos, etc.
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Esse tipo de perspectiva de variagao translinguistica em fungao de uma
hierarquizagao das proprias hierarquias ja vem encontrando adeptos, na linha
conhecida hoje como a Teoria da Optimalidade (v., por exemplo, Prince &
Smolensky, 1994; Leech, Raymond & Smolensky, s/d.), que casa a teoria formal
corn uma teoria de hierarquias funcionais.

3. Funcionalistas em busca da variagao intra-lingiiistica

Ao inves de procurar as generalizagOes translingiiisticas possiveis
na gramaticalizagao das fungOes de varios tipos, ha pesquisas que desenvolvem
a realizagao dessas fungbes em linguas particulares, em seus aspectos
sincronicos ou diacronicos. E o caso, por exemplo, do trabalho classic° de Li
e Thompson (1975) sobre a ordem dos constituintes no Mandarin° . E tambem
o caso de Castilho (1994), para quem, nao havendo correlagao biunivoca entre
forma e fungao, "um estudo funcionalmente orientado despreza a busca imediata
de generalizagOes que se encontram na comparagao das linguas entre si,
privilegiando, num primeiro momento, o estudo empiric° de uma dada
lingua"(p. 77).

Tambem aqui temos uma disputa entre uma posigao radical que nega
a sintaxe como um nfvel, ou m6dulo, autonomo (por exemplo, Giv6n, 1979) e
aquela que ye a forma realizada como uma confluencia de fatores discursivos e
estruturais (Kuno, 1987; Du Bois, 1985). Para se ter uma idea da diferenga entre
esses dois tipos de funcionalismo, vejamos urn trecho de Giv6n (1979: xiii):

Em torno da ultima decada, tornou-se obvio para um crescente
namero de linguistas que o estudo da sintaxe de sentencas isoladas,
sem o seu contexto natural, extraidas das construccies intencionais
de falantes e uma metodologia que ja ultrapassou sua utilidade.
Primeiro, as sentencas isoladas e sua sintaxe estao em freqiiente
desacordo corn a sintaxe encontrada na fala natural, nao eliciada
artificialmente, de tal forma que serias dtividas podem ser
levantadas quanto d sua legitimidade e efetiva realidade,exceto como
artefatos curiosos de urn metodo particular de eliciacao. Alern disso,
o estudo da sintaxe, quando limitado ao nivel sentencial e privado
de seu contexto comunicativo-funcional, tende a ignorar ou ate
mesmo a obscurecer o papel enorme que consideracOes comunicativas
que afetam a estrutura do discurso desempenham na determinacao
das chamadas regras sintaticas.

13 Esse estudo é interpretado na visao de Principios e Pathnetros por Travis (1984).
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Em contraste, vej a a seguinte posicao sustentada por Kuno (1987: 1):

Dado um processo lingllistico que é regido puramente por fatores
sintaticos, tal processo semi descrito pelo componente sintdtico da
gramdtica tanto por um formalista quanto por um funcionalista.
Por outro lado, dado um processo lingiiistico que é regido tanto
por fatores sintaticos quanto por, digarnos, fatores discursivos,
este tern os aspectos sintaticos formulados pelo componente
sintdtico, enquanto os fatores discursivos que interagem corn os
sintaticos sertio explicados pelo componente discursivo. Os
sintaticistas puristas se concentrarao na prirneira caracterizactio
e os funcionalistas na segunda. NCI() deve haver um
desentendimento necessario entre os dois.

No Brasil, ha tambem adeptos dessas duas posigOes. Votre e Naro
(1989) negam a sintaxe, enquanto os pesquisadores funcionalistas do Projeto
da Gramatica do Portugues Falado seguem a linha de Franchi (1976), segundo
a qual a lingua 6 constituida de tres sistemas: o sistema sintatico, o semantico
e o discursivo, que se articulam atraves do lexico"

4. Diferencas adicionais entre funcionalistas

Vimos que o funcionalismo pode ter varias abordagens: linguagem interna
ou externa, descricao em nivel inter- ou intra-lingiiistico. Mas ha ainda
diferengas quanto as fungOes privilegiadas e o inetodo de trabalho.

Da mesma forma que o estruturalismo europeu e o estruturalismo
americano diferem porque este 6 muito mais formalista e aquele muito mais
funcionalista, os que se dizem funcionalistas nos Estados Unidos sao mais
prOximos dos formalistas do que os que se dizem funcionalistas na Europa.

Te6ricos como Li e Thompson, Keenan e Comrie, Giv6n, Hopper, e
Bever e os relacionalistas, entre outros, procuram justificar a forma das
gramaticas usando como base de estudo os padroes lingiiisticos nas varias
linguas, isto 6, seu ponto de partida 6 a forma sentencial (mesmo dispensando

14 Consultem-se os trabalhos referentes a classes de palavras nos volumes da gramatica do
Portugues Falado, vols 1-6, Campinas: Editora da UNICAMP
15 Embora ingl8s, Comrie se identifica mais corn o tipo de trabalho dos gramaticos relacionais
americanos do que corn o trabalho do britanico Halliday.
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estruturas arb6reas), identificando-se of metodologicamente com os
formalistas. Ja Kuno 6 muito mais formalista, pois pressupOe as estruturas
arbOreas. A linha de Halliday, por outro lado, usa como ponto de partida ndo
as fungOes gramaticais para descrever padrOes sentenciaismas sim fungOes
de varios nfveis como primitivos, incluindo-se of as fungoes pragmaticas do
tipo ilocucionario, procurando descrever como essas fungOes juntas
determinariam a forma das enunciagOes. A visa° 6 interativa entre nfveis, mas os
nfveis que sdo enfatizados sdo os que tem a ver com a comunicagdo. Para Halliday,
a unidade de estudo nao 6 a sentenca (unidade sintatica), mas sim o texto, embora
metodologicamente ele ndo consiga esquivar-se ao uso de unidades sentenciais
em suadescrigdo eargumentagdo'6. Halliday prop& os seguintes tipos de fungdo:

a) ideacionais (ou cognitivas) (fl)
b) interpessoais (ou modais) (f')
c) textuais (f3)

Esquematizando a visdo de Halliday, temos:

[14] (f1 ,f2 ,f3 ) --> texto

A fungdo de sujeito, para ele, ndo se define em um s6 nfvel, distribuindo-se
pelas fungOes (a), (b) e (c).

Podemos dizer que o funcionalismo de Halliday difere ainda do de autores
americans sobretudo pela dimensdo cognitivo-socio-cultural que ele adota em
contraposigdo a perspectiva cognitivo-psicol6gica dos demais. Assim, por
exemplo, se Keenan e Comrie, de urn lado, e Kuno, de outro, independentemente,
explicam a forma das relativas nas varias linguas usando argumentos de
processabilidade, mostrando que as linguas elegem as alternativas que favorecem
o processamento automatic°, Halliday j a relaciona complexidade lingiiistica corn
complexidade da pr6pria interagdo social. Nesse sentido, ele se alinha com os
funcionalistas sociolingiiistas como Sankoff e Brown (1976), para quem, o
desenvolvimento da crioulizagdo se da por necessidades comunicativas.

Mas 6 importante ressaltar aqui que o objeto desses dois tipos de lingliistas
6 diferente. Para os primeiros, o objeto 6 o uso da gramatica enquanto, para
Halliday, o objeto 6 o discurso/texto. Metodologicamente os lingiiistas de
orientagdo norte-americana ainda partem da forma como o problema a ser
desvendado, haja vista a preocupagdo de Hopper corn o uso de tempo e aspecto

16 0 estudo mais aprofundado do funcionalismo de Halliday encontra-se em Hari (1992).
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no discurso , o de Vote e Naro (1989), com a variagao de ordem SVNS nas
narrativas, e ode Braga (1984), corn a ausencia /presenca de pronome resumptivo
em construghes de t6pico em fala vernacular. A partir da forma procuram
determinar as funghes.

5. 0 terreno comum de formalistas e funcionalistas

urn erro, a meu ver, pensar que formalistas e funcionalistas nao possam
vir a trabalhar juntos em urn mesmo objeto. Se 6 verdade que os funcionalistas
trabalham corn o uso da lingua, em uma das visoes de uso que vimos (a que
utiliza funghes gramaticais como primitivos e principios de processamento
como meta) a gramatica entra como um componente central.

Os estudos formais, por outro lado, vein identificando outras flinches,
como as de t6pico e foco e tambem os problemas de restrigoes de definitude.
A diferenca 6 que a identificacao e definicao sao sempre de carater estrutural
e formal. Mas lembremos que embora termos como Tema e Rema sejam tao
antigos quanto a gramatica-padrao, os funcionalistas vem tambem se utilizando
de termos como T6pico e Deslocamento a Esquerda, usados primeiro por Ross
(1967), corn uma descricao formal ate hoje aceita na literatura.

0 trabalho seminal de Lie Thompson (1976) sobre uma tipologia linguistica
que distingue linguas de proeminencia de t6pico e linguas de proeminencia de
sujeito, tornado conhecido entre n6s atraves do trabalho de Pontes (1987), 6 o
texto inspirador do livro organizado pela gerativista Kiss (1995), cujo titulo 6:
Discourse Configurational Languages. 0 livro discute justamente como ha linguas
que marcam as fungoes como t6pico e foco morfologicamente ou sintaticamente,
ao contrario de linguas orientadas para funghes gramaticais e que marcam, por
exemplo, a fungdo de foco, via pros6dia.

Estudando a possibilidade de ocorrencia de argumentos nulos na sentenca,
Huang (1984) ja havia tambem classificado as linguas em linguas quentes, ou
orientadas para a sintaxe, e linguas frias, ou orientadas para o discurso, sendo
que estas permitem argumentos nulos pragmaticamente identificados e aquelas
nao. E sao exatamente as linguas de proeminencia de topic() que admitem
argumentos nulos pragmaticamente identificados, o que permite agrupar num
mesmo grupo lingilistico o chines e o portugues do Brasil (cf. Pontes, 1987).

Tentando correlacionar outros fatos corn a manifestacao do t6pico e do
foco na sintaxe, Creider (1979) mostra que sua posicao canonica nas linguas
naturals pode ser predita pela tipologia da lingua em termos da ordem de suas
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fungoes gramaticais. Assim, linguas que usam a posigao inicial para tOpico e final
para foco sao linguas SVO; linguas que tratam a posigao inicial para tOpico e a
posigao pre-verbal para foco sao linguas SOV; finalmente, linguas que tratam a
posigao inicial para foco e a final para t6pico sao linguas iniciadas por verbo
(nandi, filipino, malaguenho).

E interessante observar que a posigao de COMP que 6 focal para linguas
SVO, quando ocupada, leva essas linguas a se conformarem corn o padrao VS
atraves do movimento do verbo ou do auxiliar. Logo, podemos dizer que a
anteposigao do verbo nas linguas romanicas e do auxiliar nas linguas como o
ingles sao motivadas tipologicamente pela relagao descrita acima entre a ordem
sintatica basica e a

E
de posicionamento de informagoes

discursivo-pragmaticas. E possivel ainda que essa relagao seja mediada pelo padrao
entoacional que cada tipo de lingua exige, havendo entao uma relagao ternaria
do seguinte tipo:

Padrao sintatico

padrao entoacional< > padrao informacional

Essa preocupagao corn fungOes distintas as de sujeito, objeto e objeto
indireto vem assolando tambem a literatura gerativista, de forma geral. Assim,
relativamente aos primitivos semantico-pragmaticos, veremos que eles afloram
hoje mesmo em gerativistas fibs ao modelo de Principios e Parametros, em
categorias como FP (Focus Phrase)(Uriagereka, 1995) e TopP (Topic Phrase)
(Rizzi, 1996), ou no prOprio minimalismo de Chomsky, corn estatuto de traco,
como { +forca) em Comp (Chomsky, 1995), corn interpretagao de forga
ilocucionaria' . A grande diferenga e que, para os formalistas, essas fungoes
assumem o estatuto de categorias formais ou de tragos de rnicleos, na estrutura,
mas nao para os funcionalistas, para quem a ordem linear parece ser um requisito
formal suficiente' .

17 Nao confundir corn a natureza forte de urn nude°, forca essa que se refere a capacidade atratora
desse nude°.
18 0 fato de nao lidar cbm os fenomenos de ligacao e quantificacao talvez seja o motivo da
maioria dos funcionalistas nao verem a necessidade de representaclo estrutural. Vide Reinhart
(1983), que separa co-referancia de ligacao, o primeiro, urn fenomeno do discurso e o ultimo, um
fen8meno sintatico dependente da relacao estrutural de c-comando. Ji Kuno, como trabalha es-
sencialmente corn aspectos ligados a esse fenomeno, diferencia-se dos demais, pressupondo es-
trutura

ji6 3 ,
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Vimos acima, ainda, que a nogao de sujeito, para Halliday, se distribui em
niveis diferentes de fungao. Ora, para os gerativistas, o mesmo sintagma nominal
DP assume varias relagoes no decorrer da derivagdo' :

TopP

DP Top'
T6pico

Top TP

DP T'
Sujeito

concordante T VP

DP V'
Agente

V

[17] a. Joao, ele, cv, partiu. (portugues brasileiro) (PB)

b. Joao, cv, cv, partiu. (portugues europeu) (PE)

Ye-se que o PB tem manifestagoes morfologicas distintas para t6pico e
sujeito gramatical, enquanto no PE essa distingao 6 morfo-fonologicamente
invisivel, embora a mesma representagao esteja subjacente a ambas as linguas" .

Para os gerativistas de hoje, urn elemento que nasce corn o papel tematico
de agente dentro de VP, se alga para uma posigao mais alta a fim de checar
caso e concordancia (fungao gramatical) e pode receber outro sintagma
nominal co-referente em urn Especificador mais alto, corn tragos de
topicalidade, sendo este em algumas linguas o proprio sujeito gramatical a
subir. 0 DP que vai subindo deixa vestigios (cv) e a cadeia formada pelo DP e
seus vestigios tern as varias propriedades do sujeito: agente, nominativo,
sintagma concordante, t6pico.

19 Cv= categoria vazia
20 V. estudo de Britto (1989) para esse fenomeno
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Como fica, nisso tudo, a tese da autonomia da forma lingiiistica? Corn a
descoberta das chamadas linguas discursivamente configuracionais, que exibem
uma morfo-sintaxe especifica para codificar as chamadas fungoes discursivo-
textuais como topic° e foco, o que fica claro 6 que se a Forma LOgica das
linguas nao deve, ern princfpio, apresentar variagao, mesmo as linguas friar,
ou discursivamente nao-configuracionais, deverao chegar a Forma L6gica corn
a mesma representagao das linguas quentes. A conseqiiencia disso 6 que
voltamos a discussao da tese da iconicidade dos funcionalistas. Podemos dizer
que algumas linguas sao mais iconicas em relagao a fungoes discursivas e elas
sao a chave para determinar quais sao as fungoes que estao gramaticalizadas
nas linguas naturais, mesmo que em algumas delas a relagao seja opaca do
ponto de vista morfo-sintatico e as vezes s6 acessivel atraves da prosodia.

Chomsky (1995) considera hoje a Forma LOgica (FL) e a Forma Fon6tica
(FF) como os unicos niveis conceitualmente necessdrios e estes sao os que
fazem a interface respectivamente corn os sistemas conceitual-intencional e
articulatOrio-auditivo, no sentido de poderem ser consideradas instrugOes para
seu uso. Segundo ele, a forma lingiiistica nesses dois niveis pode se revelar
perfeita ("optimal") para seu uso.

A moral deste trabalho nao poderia ser mais Obvia. A lingua 6 significante
e significado, dois lados da mesma moeda. 0 ponto de partida metodolOgico
nao importa. Fica ao gosto de cada urn. Mas se trabalharmos em consonancia,
certamente chegaremos a descobertas mais abrangentes e interessantes. Um
exemplo disso 6 o trabalho feito por um funcionalista, Ataliba de Castilho, e
uma gerativista, a autora deste trabalho, que em co-autoria (Kato e Castilho,
1991) procuram derivar estruturalmente a ideia funcionalista de Castilho e
Castilho(1992) de que os adverbios modalizadores seriam urn tipo de hiper-
predicadores. Assim, da mesma forma que o adjetivo possivel 6 analisado
como um predicado que seleciona uma proposicao como complemento, o
adverbio possivelmente 6 analisado como urn predicador que seleciona uma
proposicao. Se este casamento foi possivel, por que nao outros?
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NA PRODUCAO DISCURSIVA

(Referencial Processes in Discourse Production)

Ingedore Villaga Kocri (Universidade de Campinas)
Luiz Antonio MARCUSCHE (Universidade Federal de Pernambuco)

ABSTRACT: In this paper, we discuss some of the strategies responsible for the
accomplishment of referential processes in spoken language. Our aim is to
elucidate how referents are introduced, maintained, retrieved, indicated and
identified in the text. The relevance of this investigation is directly connected
with the essenciality of the referential system for the connexity and topical
organization of texts and with the conviction that the resolution of referential
processes is the basis for text comprehension.

RESUMO: Este ensaio analisa algumas das estrategias pelas quaffs se realizam
os processos referenciais na producao do texto oral. Trata de explicar como
os referentes sao introduzidos, conduzidos, retomados, apontados e
identificados no texto. A relevancia desta investigactio esta diretamente ligada
a esAwcialidade do sistema referencial na coesividade e organizactio topica
do texto. Justamente por isso, Sanford e Garrod (1982:100) julgam
importante a resolucao do processo referencial para a propria compreenstio
textual.

KEY WORDS: Referencial Processes; Textual Organization; Sequentiality;
Textual Progression.

PALAVRAS-CHAVE: Processos Referenciais; Organizacao Textual;
Seqilenciacao; Progressao Textual.

0. Introducao

Observando o texto numa perspectiva macro, podemos admitir que ele
se organiza e progride corn base em dois processos gerais: (1) seqiiencialidade
e (2) topicidade.' Em geral, estes dois processos nao sao correlacionados

I Embora tentadora, parece que uma relacao biunivoca desses processos corn os de coesiio e
coerencia nao pode ser estabelecida, pois se trata de aspectos diversos. A coesdo tern como um de
seus componentes urn certo subconjunto de estrategias de designacao de referentes que se insere
no contexto do processo de evolucao referencial.
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corn precisao e o primeiro ainda nao foi objeto de uma analise sistematica, em
especial na lingua falada.2

Esclarecendo as relagOes de diferenga e semelhanga entre os dois
processos apontados, pode-se lembrar, grosso modo, que a sequencialidade,
vista aqui como progressao referencial, diz respeito a introdugao, preservagao,
continuidade, identificagao, retomada etc. de referentes textuais, tidas como
estrategias de designacao de referentes. Ja a topicidade, vista aqui como
progressao topica, diz respeito ao(s) assunto(s) ou topico(s) discursivo(s)
tratado(s) ao longo do texto. Se, por um lado, a continuidade referencial serve
de base para o desenvolvimento de um topic°, por outro lado, a presenga de
urn topic° oferece tao somente as condigoes possibilitadoras da continuidade
referencial, mas nao a garante.

A progressao referencial se cid corn base numa complexa relagao entre
linguagem, mundo e pensamento estabelecida centralmente no discurso. Esta
caracteristica permite que os referentes nao sejam tomados como entidades
apriorfsticas e estaveis, mas como objetos-de-discurso, tal como postulam
Reichler-BegUelin/Apotheloz (1995), entre outros. A questao 6 complexa
porque um texto nao costuma ser monot6pico ou linear, o que dificulta os
processos de referenciagao. Pode-se mesmo dizer que a continuidade tOpica
ao longo do texto inteiro nao 6 condigao necessaria para a progressao
referencial. Por outro lado, parece ser intuitivamente verdadeiro que ha uma
relagao entre a manutengao de referentes e a construgao de topicos discursivos.

Nao obstante essa relagao entre progressao topica e progressao
referencial, parece oportuno considers -los como processos distintos, mas
complementares. Sao simultaneos e as vezes se codeterminam, por exemplo,
naqueles casos em que urn referente designado por urn pronome anafOrico
sem antecedente explicit° s6 6 interpretavel no contexto tematico em
andamento. Questao central aqui 6: como sabemos a que 6 que urn falante se
refere em dado momento do texto se nao explicita lin giiisticamente

2 Muitas -uitas sao as tentativas existences de tratar este aspecto na analise da coesio textual,
especialmente na linha da cotextualidade, observando as relacOes de anifora, elipse, repeticao,
coesdo lexical etc. (na esteira das posicoes de Halliday & Hasan, 1976). Veja-se o cap. 6. de
Possenti (1988), que tenta analisar um texto sob o ponto de vista da sua organizacdo coesiva a fim
de indagar-se sobre os efeitos (semantico) discursivos das escolhas feitas: afinal de contas, qual a
diferenca entre escolher uma anafora pronominal ou uma repeticio lexical ou urn elemento de
natureza metaf6rica ou metonimica? Esta é a indagacao de Possenti que busca mostrar a diferenca

entre urn tratamento textual e outro discursivo para fenOmenos
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(cotextualmente) o referente? Seguramente, os itens lexicais, por mais carga
semantica que tenham, nao serao suficientes em todos os casos. Em outros
termos, nao acreditamos que o lexico seja auto-suficiente.

A titulo de ilustragao da questao apontada, trazemos o exemplo (1) em que
uma locutora, indagada sobre que frutas mais comia, respondeu do seguinte modo:

(1)

Loc eu gosto mais de laranja... eu gosto de qualquer
tipo de fruta... mas como muita laranja.../.../
essas frutas assim que sao mais conhecidas aqui
no Rio... porque engracado que.. quando a gente
viaja... a gente observa que as frutas de
outros estados sao totalmente diferentes... coisas
ate bastante deco/ desconhecidas... corn nomes
estranhissimos e os que n6s temos aqui tem
nomes diferentes na/ noutras regiOes... ne?
como... por exemplo... no norte... eles tern
assim uma variedade de frutas imensa... mas nao
sao muitas frutas... /.../ no Amazonas por
exemplo... que nos _estivemos em Manaus...
ah... n6s passamos uma tarde num... num lugar
onde eles serviram uma refeicao e depois era s6
frutas... mas frutas que realmente nunca havia
visto /.../ completamente diferentes daquelas que
n6s estamos acostumadas aqui no Rio_1...1 o
norte principalmente na Amazonas e no Para... a
influencia indigena sobre a alimentacao é muito
grande... eles comem muitas coisas todas assim
/.../ o Amazonas é impressionante o numero de
frutas e frutas assim tudo duro... tipo assim caja-
manga... eles tem muita coisa assim 1...1 é
gozado como a gente' sente essa diferenca... la
lci a gente" nao comia fruta... a banana d uma
banana tao grande que nao da pra voce comer
uma inteira... o que a gente"' chama de banana
aqui... a banana deles la é uma coisa imensa...
aqui no Rio tinha uma especie de banana
parecida... parece que se nao me engano era
banana.-figo que eles charnam aqui no rio... mas
ainda Id é muito maior que a banana-figo /.../

= n6s todos na
condicao de viajantes

= nos os cariocas

= eles os nortistas

= nos de nossa fauulia
= nos de nossa familia
=eles os de Manaus

= nos as mulheres
cariocas

= eles os amazonenses
e os paraenses?

= eles os amazonenses
= a gente' nos todos; =
a gente" nos de nossa
familia em viagem;
= a gente nos os
cariocas; deles la dos
nortistas

= eles os cariocas

NURC-NURC-RJ, DID, Inq. 328 linhas. 63-102
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0 impressionante neste trecho 6 que nunca sal° enunciados nominalmente
os referentes do pronome "eles", mas n6s sabemos quem s'ao estes individuos,
ou pelo menos agimos como tal, apesar da variagdo de referentes. Veja-se que
ha uma enorme variagdo inclusive para os referentes de "nos" e "a gente",
sem que se explicite ou que haj a algum tipo de referente na superffcie textual.
Nao se trata propriamente de uma relagdo anafOrica nem de correferencialidade,
mas de objetos-de-discurso que sao gerados pela particular forma de organizar
o topic° em cada momento do discurso.

Por outro lado, podemos observar que as diversas vezes em que certos
itens lexicais entrain, tal como o caso de "banana", trata-se sempre de algo
diferente e nao da mesma banana referencialmente. A rigor, nao se trata de
banana alguma e sim de urn referencial discursivo para falar a respeito de uma
classe ou de urn objeto ou de uma entidade em contexto sempre diverso. Veja-
se tambem que o mesmo individuo 6 tratado por vezes como o mesmo e como
diferente. 0 "n6s" nem sempre inclui o "eu" e tambem nao envolve conjuntos
definidos. Na realidade, o que se observa 6 uma atividade de designagdo
referencial em que nao ha a necessidade de postular a existencia de fen omenos
e fatos, mas os fatos e os fenomenos sal° como que necessidades (realidades)
discursivas.

0 pronome "eles" nao tern nenhum elemento referencial antecedente
cotextualmente explicit°. No entanto, nao deixamos de entender de quem se
trata. A questao 6: como conseguimos, corn tamanha facilidade, recobrar
referentes em casos como estes? Que tipo de atividade cognitiva 6 posta em
aga.o? Essa estrategia de referenciagao 6 bastante comum na fala e rara na
escrita. Trata-se de um trap caracterfstico da fala e de generos escritos que
tem uma proximidade corn a fala.

1. Pressupostos

Tres s'ao os pressupostos dos quais partimos para postular as posigOes
aqui defendidas:

1. pressuposto da indeterminagdo lingtifstica;
2. pressuposto de uma ontologia nao-atomista;
3. pressuposto da referenciagdo como atividade discursiva.

Quanto a (1), trata-se de urn pressuposto forte que sup-Oeuma determinada
flop° de lingua, da qual faz parte pelo menos o seguinte:
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a lingua 6 heterogenea, opaca, histbrica, variavel e socialmente
constituida, nao servindo como mero instrumento de espelhamento da realidade.
Em conseqilencia, sera essencial postular o principio de indeterminagao em
todos os nfveis. A lingua nao 6 o 'Unite da realidade, nem o,inverso. Lingua 6
trabalho cognitivo e atividade social que sup& negociagao. Nao pode ser
identificada corn instrumentos prontos para usos diversos.

Uma vez admitido esse principio geral, o pressuposto (2) torna-se
imprescindivel e postula, em termos gerais, o seguinte:

- do ponto de vista ontolOgico, o mundo (a realidade extra-mental) nao
se acha de uma vez por todas definida, identificavelmente demarcada e
precisamente delimitada. A discretizacao do mundo empfrico nao 6 urn dado
apriorfstico e sim uma elaboragao cognitiva. Isto equivale a dizer que o mundo
fenomenico, externo, a possfvel extensao referencial de nossos itens lexicais,
nao esta a disposicao, pronta para receber as designagoes pura e simplesmente.
Trata-se de um contraponto linguagem-mundo necessario para estabelecer
uma relagdo equilibrada entre os dois primeiros pressupostos.

0 pressuposto (3) 6 uma necessidade para se poder estabelecer a
correlagao entre os dois primeiros. Em sintese, postula-se:

- a referenciagao, tal como a tratam Mondada e Dubois (1995), 6 urn
processo realizado negociadamente no discurso e que resulta na construcao
de referentes, de tal modo que a expressao referencia passa a ter urn use
completamente diverso do que se atribui na literatura semantica em geral.
Referir nao b mais atividade de "etiquetar" urn mundo existente e indicialmente
designado, mas sim uma atividade discursiva de tal modo que os referentes
passam a ser objetos-de-discurso e nao realidades independentes. Nao quer
isso dizer que tudo se transforma numa panaceia subjetivista, mas que a
discretizacao do mundo pela linguagem 6 urn fenomeno discursivo. Em outros
termos, pode-se dizer que a realidade empfrica, mais do que uma experiencia
estritamente sensorial especularmente refletida pela linguagem, 6 uma
construcao da relagao do indivfduo corn a realidade.

Estes ties pressupostos e seus corolarios sao de extrema importancia
para se perceber que a referenciacao é urn processo discursivo e que os
referentes sao objetos-de-discurso, nao lhes cabendo urn estatuto ontolOgico
apriorfstico. 0 resultado destas reflexOes devera conduzir a uma teoria da
referenciagdo que podera fundamentar uma semantica do texto.
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Os aspectos acima sugeridos sao a seguir observados na construgao de
textos falados. Em especial, vamos nos dedicar ao estado dos processos f6ricos
no texto. Tambern nos interessarao os aspectos relativos as construgoes nominais.

Fa la-se, hoje, em referentes evolutivos no caso da progressao referencial.
Contudo, trata-se de termo passive! de criticas, tais como as feitas por
Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995:239-40). Para estes autores, "a nocao
de referente evolutivo recobre ambiguamente... a coisa extra-lingilistica e
os objetos-de-discurso." A proposta 6 que se distinga entre essas duas entidades
na medida em que "o estado da mem6ria discursiva (...) determinante para a
representagao dos elementos andfOricos, nao se confunde com o estado do
mundo". A rigor, trata-se de distinguir entre: (a) objetos mundanos (entidades
extra-discurso e extra-mentais) e (b) objetos-de-discurso (entidades alimentadas
e reproduzidas pela atividade discursiva). No contexto do discurso, todos os
referentes sao evolutivos, ja que sempre havera uma mudanga, ou seja, os
referentes modificam -sea medida que o discurso se desenrola.

2. Correferencia e co-significagao

Trataremos, aqui, de explicitar por que a progressao referencial nao
implica necessariamente a correferencia, isto 6, ela pode dar-se como uma
reconstrugao fundada num contexto gerado no interior do proprio texto sem
implicar retomada de referentes, mesmo que faga use de repetigao de itens
lexicais. Igualmente mostraremos que a co-significaceio, no caso de pro -forms
nominais na progressao textual nao 6 necessaria para implicar a
correferenciagao. Este aspecto sera aqui analisado na relagao com a nogao de
recategorizaceio. Supomos que a nogao de recategorizacao, tal como a
introduzimos a seguir, com base em Apotheloz (1995), pode ser tomada como
uma categoria fundamental para explicar os processos de heterogeneidade
semantica no processamento textual, isto 6, como estrategia produtora de
coerencia e coesividade implicitas. Particularmente frutifera sera esta categoria
para o esclarecimento dos processos referenciais na lingua falada.

0 interesse central neste momento recai nos seguintes aspectos:

a) continuidade referencial sem explicitagao de antecedentes referenciais
b) continuidade referencial sem correferencialidade
c) continuidade referencial sem co-significagao
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Quanto a (a) 6 de salientar que nao 6 uma condicao necessaria para urn
use pronominal na fungal° referencial, que haja urn antecedente explicit° no
texto. 0 exemplo (1) da locutora, posto no inicio, e uma comprovagaao deste
aspecto. Certamente, neste caso o "eles" nao e correferencial nem propriamente
anafOrico. Tambern nao 6 urn item lexical pleno, mas opera num dominio
cognitivo que recobra referentes precisos em contextos continuos e nao
propriamente pontuais. Sao pronomes que operam como introdutores de
referentes numa acao similar ao que se daria corn os deiticos textuais,
dependendo de contextos imanentes ao texto.

Este tipo de processamento dos pronomes tern similaridade muito grande
corn o caso dos Domes quando estes operam, por exemplo, na qualidade de
andforas associativas. A rigor, inexiste urn antecedente explicit° no texto,
mas existe sim urn apoio, uma fonte ou uma origem de fundo cognitivo ou
cultural que motiva a relagao. Nao se trata de uma proposta fundada na realidade
lexical apenas, embora nao se negue que, em muitos casos, o aspecto lexical 6
relevante. E a fenOmenos deste tipo e a observagao das estrategias ali envolvidas
que nos dedicaremos no restante deste ensaio.

Como apoio basic°, partimos da posicao de Apotheloz/Reichler-Beguelin
(1995:229), que rejeitam todas as concepcoes realistas de significagao, evitando
assim uma relagao rigida (e ingenua) entre a linguagem e o mundo. Mais
especificamente, assumimos a posicao de Mondada/Dubois (1995), que
postulam uma visa° processual em relagao a significagdo. E neste sentido que
o termo referencia passa a ser substituido pela expressao referenciagao.

3. 0 processo de referenciagao textual

Seguindo aqui a posicao de Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995:228ss),
parece razodvel distinguir entre "referentes mundanos" que seriam os objetos
do mundo e os "objetos-de-discurso", o que aponta, segundo os autores,
para a "plasticidade das significacties linguisticas". Os objetos-de-discurso
nao pre-existem ao discurso como tal, mas sao construidos no seu interior.
Sao estes objetos que os itens lexicais vao designar e nao propriamente algo
que esteja fora da mente, isto 6, algo mundano. Esta distilled° servird para
fazer uma critica a nocao de referente evolutivo que parece estar eivada de
uma certa ambigiiidade e derivar de uma observagao in vitro. Isto coloca em
cheque a posicao metodologica que a sustenta (p.234).
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A p osicao defendida ate aqui leva a indagar sea correferencia 6 possfvel.
Apotheloz/Reichler-B6guelin (1995:230) discutem um exemplo extrafdo de
Schnedecker/Charolles (1993:123) para imaginar como se daria a retomada
de referentes mediante o pronome anafOrico. Suponha-se que alguem misture
agua e whisky e entao tern que retomar a mistura. Qual o genero do pronome?
Masculino ou feminino? A agua 6 feminina e o whisky 6 masculino.

Segundo esses autores, tudo dependeria (tanto no frances como no
portugues) do que adicionamos e do que assumimos como a base. 0 elemento
adicionado 6 urn componente da mistura, mas o elemento ao qual o outro foi
adicionado 6 o fator da categorizacao da mistura. Vejam-se os dois casos:

1. Joao despejou whisky num copo. Em seguida adicionou cigua e o
tomou.
2. Jodo despejou (qua num copo. Em seguidct misturou whisky e a
tomou.

A questao 6 particularmente interessante porque o pronome anafOrico
refere a mistura, mas nao a correfere, ja que na mistura ha dois elementos.
Caso quantifiquemos as porgoes de agua e whisky, a situagdo fica ainda mais
evidente. Por exemplo:

1'. Jotio despejou tres dedos de Whisky num copo. Em seguida adicionou
um pouquinho de dgua e o bebeu.
2'. Jotio despejou tres dedos de (qua num copo. Em seguida adicionou
urn pouquinho de Whisky e a bebeu.

Contudo, pode-se observar, por exemplo, o caso das receitas de doces e
comidas, em que sempre ha uma serie de ingredientes misturados, fundidos,
amassados, adicionados etc., e que sao retomados ao longo do discurso. Nem
sempre isto se da de acordo corn a l6gica sup osta na concepgao acima prop osta.
Isto significa que ha urn nivel de complexidade subjacente, inclusive nesse
caso, que os testes de aceitabilidade nao conseguem detectar. Somente a
observagao de dados discursivos efetivamente realizados pode oferecer uma
base cientificamente valida para julgamentos de aceitabilidade.

Sao muitas as questoes que podem ser levantadas neste contexto a respeito
do processo de referenciagao no texto e o motivo de escolhas pronominais.

Veja-se este caso:
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- 0 casal discutia acaloradamente. Observando-o a distancia, dir-se-ia
que ele discordava.

Pode-se indagar se os dois pronomes salientados (-o, ele) tem o mesmo
referente. Certamente, alguns dirao que nao, sendo que o primeiro pronome -
o refere o casal e o segundo ele refere o "homem" , ja que se trata
(supostamente) de um casal composto de urn homem e uma mulher. No entanto,
6 posicao igualmente correta responder que ambos os pronomes referem o
"homem", pois ele seria o referente observado que discordava. Neste caso,
temos um item referidor cujo referente a discursivo e cognitivamente construido,
pois nao ha um antecedente cotextualmente explicit°.

Essas observagoes sugerem que a progressao referencial, quer do ponto
de vista textual quer cognitivo, nao se da numa simples correlagao anaforica,
o que leva a rediscutir a propria nocao de andfora. Como lembra Kleiber
(1994:11), os referentes nao se submetem, no caso da relagao anafOrica, a
condigoes vericondicionais.

4. 0 aspecto lexical na progressao referencial

No contexto dessas observagOes e com base nos pressupostos assumidos
inicialmente, uma teoria lexical adequada aos propOsitos das investigagOes
textuais, deveria ocupar-se de dois aspectos:

1. desontologizar o lexico e
2. desmundanizar o discurso.

Isto quer dizer que o lexico, como muito bem observou Wittgenstein,
nao 6 urn instrumento de etiquetagem da realidade. Dizer o mundo nao e o
mesmo que dar nomes as coisas. 0 discurso nao 6 urn simples produto de
relagoes linguagem-mundo.

0 estatuto teOrico dos itens lexicais deve ser repensado e tudo indica
que as teorias que postulam sentidos literais ou algo parecido nao sao
adequadas. Uma teoria lexical deveria considerar, como o fazem Apotheloz/
Reichler-B6guelin (1995:241), que "o lexico das linguas naturais é urn
instrumento complexo, a uma so vezfundamentalmente polissemico e voltado
para os fenomenos da parassinonimia". 0 lexico a uma fonte util para as
operagOes de designacao, mas nao simplesmente urn "estoque de etiquetas".
Isto faz corn que seja mais importante identificar o conjunto de estrategias
que tornam a referenciagao possivel no discurso e atraves do discurso do que
simplesmente montar urn sistema de correspondencias lexicais adequadas.
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Numa reflex-do delta natureza, torna-se pouco produtiva a discussao sobre
o problema da significagao literal, ja que a questao fica deslocada para aspectos
estrategicos e processuais. Mas 6 adequada a discussao, por exemplo, das
aspas em certas palavras que, como lembra Authier (1981:136), podem
significar "a retirada das palavras de sua evidencia de adequagao". Trata-se de
uma inadequactio lexica mostrada, ou seja, uma alteragao do sistema de
designagao indicado e que pode alterar significativamente o discurso.

Certamente, tornar-se-ia aqui interessante uma discussao sobre teorias que
lidam corn os sistemas de categorizacao ou teorias da prototipicidade. Mas as
prOprias classificagOes nao sao permanentes nem definitivas, uma vez que variam
ao longo da histbria. 0 importante 6 ter presente que, no decorrer de urn discurso,
o individuo tem ao seu dispor uma serie de alternativas para designar referentes,
inclusive os mesmos referentes. Pode escolher elementos lexicais variados, sendo
que uma das conseqiiencias dessa variacao 6 que os termos nao operarao como
co-significativos, pois a significagao sera sempre e essencialmente contextualizada.
Dal a presenca de processos de recategorizacao que por vezes fazem termos nao
sinonimicos teremrelagoes de correferencialidade.3

A selecao lexical pode ser vista como urn mecanismo que no discurso
cria e mantem seus objetos, o que torna diffcil falar da "adequacao referencial",
tal como apontado acima. E por isso que Apotheloz & Beguelin (1995:241)
afirmam que a "adequagao referencial" sofre mais de restrigoes socioculturais
do que ontolOgicas. E assim que as estrategias de designagao dos referentes
no discurso podem atuar como uma atividade de categorizacao e, em muitos
casos, servem-se de recursos conhecidos como figuras retOricas, por exemplo,
a analogia, a metalepse, a metonimia etc., para realizar-se. Isto significa que
urn estado ontologico 6 substitufdo por um estado discursivo no caso de
designagO'es referenciais. Como veremos adiante, a metaforizacao torna-se,
neste caso, uma estrategia de eficacia semelhante a qualquer outra para a
designagao de referentes e talvez corn maior plasticidade.

Se tomarmos as conhecidas nogOes de extensao e intensao, tal como
definidas pela lOgica formal, dir-se-ia que nao sao complementares se aplicadas
a entidades abstratas como os nilmeros, por exemplo. Mas, se aplicadas a
entidades empfricas, objetos do mundo, seriam complementares, ou seja, quanto
maior a intensao tanto menor a extensao e vice-versa. Ocorre que, no discurso, o
modelo 16gico nao funciona, pois ali tudo depende de modelos cognitivos em
atuacao.

3 Note-se que este problema nao tern a ver com a questa() levantada por Frege a respeito da
distincao entre sentido e referencia, ji que no caso de Frege, a questa() ficava presa ao lexico e a
aspectos logico-semanticos. No nosso caso, temos a ver com processos bem mais complexos.
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Seguramente, as noc-Oes de intenstio e extensao serao fundamentals como
contribuicao essencial para os processos inferenciais, mas nao se deve cair na
armadilha da semantica extensional, pois uma semantica exclusivamente
extensional opera como um sistema de etiquetagem e nao tern maiores problemas
corn a multiplicagao indefinida dos serer a que a etiqueta se aplica. Essa semantica
tem caracteristicas de estaticidade, alia-se a uma ontologia essencialista e ingenua
e sugere uma relagao aparentemente isomorfa entre mundo e linguagem.

5. Por uma nocao de atividade anafOrica

A retomada anafOrica 6 a estrategia de progressao discursiva mais estudada
e conhecida, mas nao de todo compreendida e provavelmente mal-compreendida.
Em primeiro lugar, a express-do retomada nem sempre designa uma retomada
referencial em sentido estrito, mas 6 apenas uma especie de remissao que estabelece
o continuo tOpico. Em segundo lugar, a nocao de andfora 6 aqui enriquecida e
ampliada e no diz respeito apenas a relagoes estabelecidas por pronomes, mas
por nomes e outras categorias. Veja-se o caso deste segmento que reproduz
parte da fala de um sindicalista:

(2)

Inf: uma das finalidades precipuas... de urn
sindicato... é:: exatamente a de prestar...
toda e qualquer assistencia aos seus
associados... ne? dentre... os intimeros
beneficios... que podemos assim constar...
ou podemos constatar... eh:: deveremos
citar... de inicio... a prestacao... da
assistencia medica /.../ outra fmalidade...
a que o sindicato se propeie...
evidentemente 6... aquela de
proporcionar... o lazer... aos seus...
inameros... associados... sabemos por
exemplo que o sindicato dos comercidrios
para falar de urn assunto que nos toca
parti/particularmente... possui uma granja
na cidade de Carpina... e que proporciona
aquela iMENsa... leva... de associados...
/.../ sabemos tambem... que(3s) os
sindicatos tambem devem 1eVAR..
adiante... toda e qualquer reivindicacdo dos
seus associados 1...1

= cada sindicato (do conjunto
de todos os sindicatos)
= todos os associados (de
todos os sindicatos)

= conjunto dos sindicatos
= conjunto dos associados

= urn s. (o dos comerciarios)

ssociados do sindicato dos
c.

= todos os sindicatos

= todos os associados

NURC-REC- DID, Inq. 131, linhas 6-36
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Note-se que "o sindicato" nem sempre designa o mesmo conjunto de
elementos, pois, as vezes, 6 um sindicato especifico (p. ex., o dos comerciarios)
e por vezes todos eles. Nao ha uma correferencia nem co-significagao dense
termo. Tambem se (la o mesmo no caso dos associados. Este conjunto a variavel
em termos de individuos designados em urn ou outro caso. Nao ha uma relagao
de retomada correferencial.

Ja no caso do exemplo (3) temos uma situagao diferente, em que expressoes
diversas (nao co-significativas) retomam-se correferencialmente:

(3)
Ind: /.../ normalmente... pelo menos nos filtimos

anos... tern havido urn acordo entre: a classe...
patronal... e a classe trabalhadora... a fim de
que se evite o chamado dissidio coletivo...
quando nao hi urn acordo entre pra/ patrOes e
ernpregados...

= duas classes

= dois conjuntos de
individuos de duas
classes

REC-DID, Inq. 131, linhas 6-36

Seguramente, a classe patronal 6 composta pelo conjunto dos patroes,
assim como a classe trabalhadora 6 composta pelo conjunto dos trabalhadores,
mas 6 certo tambem que num caso designa-se um todo e no outro os individuos
do todo, o que configura uma referenciagao por uma estrategia de
recategorizagao referencial, embora extensionalmente os referentes sej am os
mesmos. Correferencialidade e co-significagao no sentido lexical nao coincidem.

Tradicionalmente, este procedimento foi visto sob uma 6tica de
uniformizagao da continuidade referencial, quando de fato ha uma mudanga
dos elementos anafOricos. Como mostrou Apotheloz (1994), pode haver uma
pluralidade de estrategias de designagao anaf6rica, nem todas co-significativas.
Isto sugere claramente que nao se deve continuar a observar a andfora sob o
aspecto referencial apenas (e muito menos como uma atividade desenvolvida
apenas pelo pronome de terceira pessoa).

Podemos dizer que se da uma referenciagao explicita quando a repetigao
lexical revela tragos de correferencialidade e co-significagao.Jd na referenciaao
implicita, terfamos a situagao em que entrariam casos de associagao ou de

648



KocH & MARCUSCHI 181

relagoes em que correferenciagdo e co-significagao ndo operariam
simetricamente nem paralelamente. De um certo modo, podemos estabelecer
o seguinte esquema geral:

a) referenciagdo explicita: (correferenciagdo, co-significagdo = vinculagdo
textual e antecedentes explicitos)
b) referenciagdo implicita: (correferenciagdo e nao-co-significagdo =
vinculagdo textual)
c) referenciagdo implicita: (correferenciagdo e nao-co-significacdo =
vinculagdo contextual)
d) referenciagdo implicita: (ndo-correferenciagdo nem co-significagdo =
vinculagdo situacional, ndo-textual)

Podemos observar a relagdo entre referentes em varios niveis:

1. individuos
2. individuos do conjunto
3. relagdo entre termos referidores

Isto conduz a situagao de:

CORREFERENCIA CO-SIGNIFICACAO
+ +
+ -

+

Esta distribuigdo pode ser observada em estrategias de recategorizagdo
em varios niveis, tais como:

a) lexical (semantica)
b) morfossintatica
c) discursiva
d) cognitiva
e) situacional

Coloca-se, assim, a questdo das relagOes entre:
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a) cognicao e sintaxe
b) cognigao e lexico
c) lexico e interagao

6. Estrategias de progressao referencial

Nota-se, pois, que o processo de referenciagdo discursiva ou de
progressao referencial no discurso dd-se por meio de uma variada gama de
estrategias de designacao de referentes que providenciam a "evolugao da
referencia" no pr6prio texto. Segundo Apotheloz & Beguelin (1995:246ss).
podemos distinguir tres grandes conjuntos de estrategias, diferenciadas pelas
situacoes discursivas que propiciam quando realizam as designagOesreferenciais
no papel anaforizador, isto 6, de continuadores discursivos, ou seja:

a) no primeiro caso, o objeto-de-discurso recebe uma transformacao no
momento mesmo da sua designacao angforica sem contudo alterar atributos
que the foram predicados anteriormente e sem ter qualquer relagao com
modificacoes anteriores. Trata-se de uma transformagdo feita pela andfora no
moment() exato de sua utilizagdo.

b) no segundo caso, o objeto-de-discurso, mesmo modificado
anteriormente pelapredicagao de urn ou mais atributos, é designado por uma
andfora que nao considera estas mudancas anteriormente havidas na
predicacao (caso reciproco ao anterior).

c) no terceiro caso, o objeto-de-discurso sofreu, ao longo do texto uma
ou mais modificagOes na predicacao de atributos e a andfora homologa essas
modificacoes na predicacdo (este tipo 6 comumente chamado de "referente
evolutivo", mas esta estrategia nao consegue homologar todas as modificacoes
anteriores).

E importante nao perder de vista que algumas destas estrategias sdo
mais comuns na escrita do que na fala, já que em certos casos trata-se de
realizagOes estilisticas corn efeitos de sentido especiais. A seguir,
apresentaremos todas as estrategias, seguindo o modelo proposto por
Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995).
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6.1. TransformagOes operadas ou marcadas pela andfora
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Os autores citados (p. 347) lembram que, tradicionalmente, os estudos
da andfora consideram-na como uma operagao de simples designagdo
referencial em que se dd uma retomada4. Observa-se, no entanto, que, no
primeiro conjunto (a) de estrategias acima designadas, tem-se o caso em que
a andfora opera transformagoes no objeto-de-discurso designado. Na realidade,
deve-se considerar que a operagao de retomada é apenas urn calculo referencial
(geralmente de natureza extensional) e nao uma retomada do referente quanto
a todas as suas propriedades. As modificagOes que a atividade anafOrica pode
operar sao possfveis de ocorrer de tres maneiras:

al. recategorizactio lexical explicita
a2. recategorizacao lexical implicita
a3. modificactio da extensao do objeto

(al) A recategorizactio lexical explicita produz uma predicagao de
atributos sobre o objeto. Isto quer dizer que nao ha, no caso de uma andfora
que atua pelo processo de recategorizagao, diferenga alguma entre retomar
urn elemento corn o mesmo item lexical acrescido de predicagOes modificadoras
ou corn urn item recategorizador (nova expressao lexical).

A rigor, o problema nao se acha no aspecto referencial do item, mas sim
quanto ao que sabemos a respeito do objeto-de-discurso referido. A nova
expressao que o retoma acresce (enxerta, introduz) novos conhecimentos ou
atributos (numa especie de predicagao) sem que isto atinja a referenciagao
como tal, mas sim o sentido e a orientacao da referenciagao. Veja-se este
exemplo:

(4) Ll: /.../ por exemplo poluigao agora todo mundo fala "poluigao
poluigao" o controle nao nao did para haver controle de poluicao... so
os mais gritantcs a que say puipublicados em jornal et cetera e se
controla mas os pequenos nao... essas companhias de onibus desses
onibus fumacentos ne?... NURC/SP, D2 ,inq. 343, linhas 142-146

No caso de (4) temos uma dupla operagao no use das expressOes "os
mais gritantes" e "os pequenos": (a) a referenciagao propriamente dita

4 Em Marcuschi e Koch (1998), mostra-se que nem todas as analoras constituem retomadas de
algum elemento e que algumas sao apenas remissiies para prosseguimento discursivo.
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(retomando o fato (os casos de poluigao) anaforicamente), e (b) indicacao de
uma informacao inedita por recategorizacao lexical explicita do objeto
designado (casos de poluigdo gritantes/pequenos). A fungdo desta estrategia
no caso (4) 6 a de explicaccio, mas as fungbes podem variar, segundo mostram
os autores citados.

Em certos casos, a recategorizack lexical explicita e uma operacdo de
designagdo que retoma um conjunto de fatos. Isso que dizer que a andfora
introduz um item lexical que identifica o referente, retomando-opor designagOes
vagas que anteriormente teriam sido produzidas (por exemplo, descricoes
genericas do referente). Vej a-se este caso de uma informante que falava sobre
as frutas de que mais gostava:

(5) /.../ quando a gente viaja... a gente observa que as frutas de
outros estados sao totalmente diferentes... coisas ate bastante deco/
desconhecidas... corn nomes estranhissimos

NURC/RJ, DID, Inq.328, linhas 71-73

0 termo coisas retoma de maneira recategorizada, mas explicita, fru-
tas de outros estados" para prosseguir desmembrando esse referente numa
serie de outros, cada qual com seus comentarios. Em outros momentos, esse
tipo de recategorizacao anafOrica pode funcionar como designagdo de um
ponto de vista, como neste caso:

(6) Int /.../ fora isso fizemos tambem um filme... tido corn esse grupo...
foi urn outro grupo la do Mackenzie tambem mas nCto urn grupo de teatro...
foi anterior ao teatro nos fizemos umfilme... longa... metragem... colorido
inclusive na epoca Ludo... mas nelo com fins eh- promocionais ou corn
fim:: visando algum lu::cro:: ou apresentacoes realmente em cinemas...
da da Capital foi a penas uma::: uma realizaciio nossa pra:: mais pra
diversti o... urn hobby um pouquinho mais caro que os hobbies comuns ne?

NURC/SP, DID, Inq. 161, linhas 54-63

Observe-se que em (6) hobby refere o ponto de vista da locutoraa respeito
da atividade corn a montagem de filmes, que no 6 propriamente comercial e
tambem nao apenas diversdo, mas algo que a expressk hobby pareceu
caracterizar, repetindo-se, inclusive, em seguida.
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(a2) A recategorizardo lexical implicita (caso a2) 6 feita atraves de urn
pronome anaforico que remete a um referente e o retoma denominando-o,
mas modificando algum aspecto. Essa estrategia pode desempenhar fungoes
diversas, segundo Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995:253-254). A primeira
fungdo seria a de reducao de uma ambigiiidade referential; no caso de haver
dois candidatos possIveis para uma andfora pronominal, sendo ambos de mesmo
genero grarnatical. 0 pronome, ao flexionar-se em genero, pode retomar urn
dos dois candidatos.

(7) Inf. /../ ah e vi tambem corn a Lisa a Lisa Minelli dois filmes
inclusive o Cabare antes de ser premiado eu tinha assistido... e
vi urn outro que ela fazia o papel duma moca toda queimada
(mas) achei que ela trabalhou excepcionalmente bem que eu me
pego muito no paPEL que eles estao fazendo...NURCIPOA, DID,
Inq.121, linhas 638-645

No caso do exemplo acima, a pergunta do documentador, transcrita nas
linhas 609-610, havia lido: "voce tem preferencia por artistas ou por diretores?"
A informante, iniciagmente, comegou discorrendo sobre diretores, a seguir
sobre artistas do sexo masculino e, a partir da linha 631, sobre mulheres (...de
mulheres eu tenho...). 0 anafOrico eles, da linha 644, refere-se, pois, aos artistas
ern geral.

Outra 6 a fungdo de sugestao de uma conotacao particular em que uma
mudanga de genero do pronome refere algo implicitamente conotado. P. ex.:

(8) Apotheloz-Reichler-Beguelin (1995:253)
" Capitao: Este e o preparado que todos devem tomar contra vermes.
Soldado: Mas ela estd intragovel.

Corn ela, o soldado queria referir -se talvez "a gororoba", depreciativamente,
Ilvrtn coma rvs, rri;ofirrol intrns-v4NrAllAllIULLIALUAJ ULII1CL OVF(.1 VU. Amot.3..4.1u. Al11.14,5tl

(a3) Neste terceiro conjun to temos a recategorizaciio corn modificactio da
extenscio do objeto ou de seu estatuto logic°, em que tais transformagOes sao
operadas nem sempre implicando uma recategorizagdo lexical, mas de outro tipo,
ou seja, formal. Esta operagao 6 muito comum na lingua falada e esta representada
no exemplo (1) do qual extraimos o segmento abaixo:
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(9) In o none principalmente na Amazonas e no Park... a influencia
indigena sobre a alimentacao e muito grande... eles comem muitas
coisas todas assim /.../ o Amazonas e impressionante o flamer° de
frutas e frutas assim Ludo duro... tipo assim cajd-manga... eles tern
muita coisa assim /.../

Note-se que neste caso eles constroi um don-411i° referencial extraklo do
estatutol6gico e ontolOgico de Amazonas e Para, sendo que esse eles designa de
maneira explicita, especificando os indivkluos da classe construkla corn os
habitantes dos dois estados lembrados.

Pode ocorrer, no entanto, abandono de determinacaes: transformacoes
deste tipo, mesmo em relacao a referencia, podem ser muito sutis. Vejamos dois
exemplos:

(10) Li: /.../ os americans jd estao bem mais a frente ne? para voce ver
a moto ai... ela nao faz barulho por que^? tern uma lei americana que
impoe setenta e cinco... decibeis...de barulho passou disso... nao pode

fabricar... o veiculo ne? agora aqui ain::da nao tern isso...
NURC/SP, D2, Inq. 343, linhas 148-154

Poderfamos perguntar a que se refere o isso, mas nao e necesario, ja que
retoma tanto a lei americana que profbe ruidos acima de urn certo volume,
como as normas para a fabricacao de motos especificamente; ou, entao,
acrescenta a id6ia da lei para os demais "velculos".

Outro caso 6 o da passagem a urn nivel metalingiiistico, uma
transformacao que se assemelha a uma andfora associativa. Trata-se de uma
passagem que vai do "uso" de uma expressao para sua "mencao", dal seu
carater metalingfifstico. Veja-se este caso:

(11) L1: nOs estamos corn o metro muito sei la... a gente esta
acostumado ja de ouvir falar metro porque esta muito mas... nao
nao temos metro ainda metro tern que ser uma malha... certo?
N6s temos uma linha... coitadinha nao sei se da para chamar ela
de metro...

NURC-SP , D2, Inq. 343, linhas.397-400

0 aspect° metalingilistico acha-se envolvido no uso do termo "metro",
que nem sempre designa o meio de transporte sugerido, mas urn conceito dense
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meio ou ate mesmo uma forma de apresentagao ou uma ironia. 0 uso da express-do,
mais do que uma retomada de um referente, visa a comentar um fato.

Interessante 6 o caso da fragmentacdo de um objeto-de-discurso em
que se realizam operagOes que nao agem exclusivamente sobre a extensao e o
estatuto 1 Ogico do item lexical, mas alem disso recategorizam e atuam
fragmentando ou selecionando elementos, como no caso do exemplo (2)no
uso das expressOes sindicato e associado. Exemplo interessante, citado por
Apotheloz & Reichler-Bequelin (1995:259) 6 este:

(12) 1.4 eu the propus um dia sair desse convento dizendo-lhe que ela
poderia contar corn a protect-10 da Rainha da Suecia, e que Sua
Majestade me dava esperancas de que ela seria recebida em seu
paldcio. Ela gostou dessa proposta, tendo aceito essa safda, e eu
ordenei naquele momento a execucao desse desejo."

As tres andforas frisadas tern por base o enunciado inicial "eu the propus
um dia... ". Temos of urn "amdlgama cognitivo" (urn conjunto de conhecimentos
reunidos num enunciado ou num item lexical) que 6 desmembrado em unidades
lexicalmente designadas. Nenhuma das tres andforas refere algo discreto que
o enunciado menciona, pois essa proposta 6 o todo visto sob urn certo aspecto
e como urn enunciado; essa saida 6 tambem uma parte da mesma proposicao
e nominaliza um dos verbos; de igual modo esse desejo 6 apenas uma nog-do
elaborada a partir dos dados ali fornecidos. 0 objeto-de-discurso desmembrado
6 um processo e nao urn referente especificdvel discretamente.

6.2 AnafOricos que nao levam em conta os atributos predicados do objeto

0 segundo conjunto de estrategias (b) 6 o de andforas que nao levamem
conta os atributos anteriormente predicados de um objeto-de-discurso e o
retomam no estado inicial. Nao se trata de uma recategorizacao. E comum na
escrita e na fala. Trata-se da andfora em sentido estrito do termo e urna de
suas caracterfsticas 6 retomar o antecedente desconsiderando parcial ou
totalmente os novos elementos que foram sendo predicados ou atribufdos a
esse antecedente ao longo do discurso. No exemplo que segue, a pergunta
girava sobre o que os interlocutores haviam sentido ao entraremna Faculdade.
ApOs a resposta de L1, transcrita nas linhas 382 a 401, segue-se a fala de L2:

(13) Inf. Ndo o:: eu eu senti urn choque quando eu adentrei.a faculdade
entende? Porque:: voce sempre ouviu dizer.. que seria um neg6cio
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diferente isso aquilo... eu as aulas que eu tive dentro duma faculdade
foi normalmente como eu tive no cientifico e no gincisio... era:: mais
urn :: professor ali na frente... explanando... voce levantando
questaes... simplesmente... dificilmente maior participacao do aluno...
agora... parece que esta havendo mais... conjunto havendo mais
digamos assim... o aluno esta trabalhando mais... o. professor
distribui os temas voce que pesquisa ne? nao sei se e porque eu fiz
o curso d noite... era dessa maneira entende?... mas para mim o::
que eu fop atingiu logic° esta... me deu visao ampla eu... hoje eu

leio urn jornal eu sei o que eu estou lendo... pelo menos os...
acho que... bagagem eles me deram... certo?

NURC/SP, D2, Inq. 62, linhas 402-417

6.3. Anaforicos que homologam os atributos explicitamente predicados

Este 6 o terceiro conjunto de estrategias em que operam os anaf6ricos
ao longo do discurso e que acarretam recategorizagOes, homologando num
nnico item lexical uma setie de elementos que o objeto foi recebendo ao longo
do discurso, tal como mostram Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995:262).
0 exemplo dos autores 6 retirado de urn noticiario:

(14) "Urn jovem suspeito de haver desviado uma linha telefonica foi
interpelado ha alguns dias pela policia de Paris. Ele havia
"utilizado" a linha de seus vizinhos para ligacaes aos Estados
Unidos por um montante de 5000 francos. 0 tagarela foi
denunciado diante do tribunal.",

No caso em tela, a expressao tagarela homologa os atributos do objeto
referido no discurso.

Aspectos interessantes a serem observados e nao considerados por
Apotheloz & B6guelin (1995) sao os seguintes:

6.4. Formulagdo que evidencia estrategias de designagdo mal-sucedidas

Urn dos casos mais freqiientes 6 o da corregao corn fungdo referencial.
Por exemplo, o caso abaixo, em que o informante vinha falando sobre
espetaculos teatrais:

(15) /.../ porque todos os espetaculos... que partem para esse
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campo... fazem sucesso em Selo Paulo... ou monologos...
de artistas famosos... eh principalmente os monologos
humoristicos como:: os espetdculos do uh:: uh:: Chico
do:: Juca Cha::ves... eh:: Ari Tole: :do... Jose Vasconcelos e os
outros que sempre faz sucesso... corn algumas: 2raras excecoes...
as vezes a peca nao agrada tanto...mw:s normalmente... eh::
esse:: esses indivfduos esses humoristas fazem muito sucesso corn
(todos) seus moNOlogos teatrais

NURC-SP, DID, Inq. 161, linhas 536-446

Observe-se que a expressao em negrito esses individuos 6 corrigida pela
outra que vem logo em seguida esses humoristas, pois_de fato tratava-se de
humoristas em se considerando os quatro artistas citados. E comum, em especial
na fala que na escrita se apaga), a presenga de corregOes referenciais
especialmente no caso de retomadas globais. Veja-se, tambem, o exemplo
(16), onde se pode, inclusive, notar a hesitagao do falante na procura do
referente adequado. Como este nao the vem a mente no momento preciso, ele
opera uma corregao corn fungao referencial:

(16) Inf. I../ agora acho que seria interessante por exemplo que nem é
feito na Europa que cada... ah::... hm cada casa contribui corn tanto
por mes... e entao:: os que tern tern televisao e radio contribuem
corn tanto por mes e aquilo é pra:: pra televisao quer dizer só tem
META hora de:: propaganda didria... NURC/POA, DID, Inq.121,
linhas 146-152

7. ObservagOes finais

Por tudo o que aqui foi discutido, Pica patente que os referentes do
discurso vao sendo submetidos a uma serie de mudangas, que podem ser
efetuadas por estrategias de seqiienciagao muito diversas. Somos de opiniao
ve a conclusao mak importante a ser tirada deste ensai 0 deve ser a de nue os
fenÔmenos discursivos nao sao necessariamente fenomenos do mundo e que,
no interior do discurso, a progressao referencial se realiza de maneira
extremamente variada e dinamica, atraves do recurso a uma ampla gama de
processos de referenciagao.
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(Hipotaxis and grammaticalization:
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ABSTRACT: This paper studies complex sentences with temporal hypotatic
clauses and with conditional hypotatic clauses in order to investigate the
degree of grammaticalization shown by these two kinds of utterances. Our
hypothesis is that the more the hypotatic clause is integrated to the nuclear
clause, the greater is the degree of grammaticalization. Such degree of
integration was measured according to three groups offactors, and the results
show that, regarding two of the variables evaluated, the conditional clauses
are the most integrated to their nucleus, but, in another rank of evaluation,
the temporal clauses are the most integrated ones. Considering that this study
is based on a functionalist view, the results may be interpreted according to
the principle that there is a competition of motivations in the use of language,
so that each utterance reflects the balance of such forces.

RESUMO: 0 trabalho estuda constructies de orardes hipotdticas temporais e
construct)" es de °rap' es hipotdticas condicionais, com a finalidade de
investigar o grau de gramaticalizacdo que se verifica nesses dois tipos de
enunciados. A hipotese é que quanto maior a integractio da oractio hipotatica
a nuclear, maior o grau de gramaticalizactio. Essa maior integractio foi
medida segundo tres grupos de fatores, e os resultados mostraram que, em
duas das varidveis avaliadas, as oracaes condicionais stio as mais integradas
a seu nude°, mas, em outra ordem de avaliactio, as oracties temporais stio
as mais integradas. Dentro da base funcionalista em que o trabalho se move,
esses resultados podem ser interpretados segundo o principio da existencia
TIP rnmpPtictio TIP tivncAP s nn inon lin linguagem Pntendendo-se que radii
enunciado que se produz e o resultado do equilibrio dessas pressaes.

KEY WORDS: Grammaticalizaiion; Clause Combining; Functionalism.

PALAVRAS-CHAVE: Gramaticalizapo; Articulactio de OracOes; Funcionalismo.

A orientacao funcionalista marcou muito fortemente as analises das linguas
particulares, especialmente p or ter, de certa forma, legitimado as consideragOes
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de ordem discursiva dentro dos estudos gramaticais. A frase, por exemplo,
indiscutivelmente regulada em types (Lyons; 1977) no sistema, 6 analisada, no
funcionalismo, como pega de comunicagao real, produzida em ato de interagao,
e organizada, pois, segundo mecanismos capazes de marcar a relatividade da
relevancia dos diferentes eventos e entidades que se seguem no discurso (De
Lancey; 1981). Aquele "dinamismo comunicativo" corn que ja a Escola de
Praga revestiu as seqiiencias formais assentou a nao-biunivocidade entre formas
e fungoes, e conferiu a analise gramatical das frases dos enunciados reais de
qualquer lingua uma dimensao discursiva determinante: regras e principios
devem ser explicados em termos de sua funcionalidade em relagdo aos modos
de uso das expressoes.

Algumas assungoes legitimadas pela orientagao funcionalista da analise
sao, por exemplo:

a) A forma dos enunciados nao a entendida independentemente de suas
fungbes: a teoria da gramatica deve integrar o estudo da forma, do significado
e do uso, de tal modo que nab apenas os tracos lingiiisticos formais, mas
tambem os semanticos e os pragmaticos sej am abrigados numa perspectiva
teOrica mais geral, corn inter-relacionamento entre analise dos dados e
formagdo da teoria (Dik; 1989b).
b) Ha dois sistemas de regras envolvidos na organizagao gramatical das
linguas naturais: as regras que governam a constituigdo das expressoes
lingiiisticas (regras semanticas, sintaticas, morfolOgicas e fon olOgicas) e as
regras que governam os padroes de interagao verbal nos quais essas
expressoes lingiiisticas sao usadas (regras pragmatical); o primeiro desses
dois sistemas 6 instrumental em relagao ao segundo ja que, num paradigma
funcional, as expressbes lingiiisticas devem ser descritas e explicadas dentro de
urn quadro geral fornecido pelo sistema pragmatic° da interagao verbal
(Dik; 1989a).
c) As regularidades das linguas podem ser explicadas em termos de aspectos
recorrentes das circunstancias sob as quais as pesso as as usam: a gramatica
funcional tem posigdo num ponto intermedio entre as teorias que dao conta
apenas da sistematicidade da estrutura da linguae as que se ocupam apenas
da instrumentalidade do uso da lingua (Mackenzie; 1992).
d) A lingua 6 internamente estruturada como um organismo dentro do qual
subsistemas se hierarquizam (Giv6n; 1984).
e) As formas da lingua sao meios para um fim, nao urn fim em si mesmas: a
lingua 6 um sistema semantic°, e a gramatica funcional destin a-se a revelar,
pelo estudo das seqiiencias lingiiisticas, os significados que estao codificados
pelas seqiiencias (Halliday; 1985).
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A partir dessas assungoes pode-se entender como ate questOes
aparentemente restritas ao ambito da °raga° - por exemplo, a transitividade,
sabidamente ligada a fatores sintaticos e semanticos encontraram, na gramatica
funcional, urn tratamento que incorpora a consideragao de urn componente
discursivo. Especialmente a partir do j a classic° estudo de Hopper e Thompson
(1980) se admite a interferencia de fatores discursivos no mecanismo da
transitividade, vista como a propriedade central do uso lingilfstico. Considera-
se que a transitividade 6 uma propriedade escalar, condicionada por fatores
sintaticos e semanticos, mas tambem pelo texto, ja que sua gradualidade 6
ligada as necessidades de expressao dos usuarios, dirigida pelos propositos da
comunicacao. Assim, ha intima correlagao entre grau de transitividade e relevo
discursivo: baixa transitividade se liga a menor relevancia, ou segundo piano
("fundo"), e alta transitividade se liga a maior relevancia, ou primeiro piano
("figura"). Em cada urn desses dois pianos, outras propriedades se agregam:
nocao discursiva de fundo como piano de menor relevancia, por exemplo, se
ligam outras nogoes gramaticais, como a minimizacao da dimensao deitico-
temporal, isto e, o uso de formas finitas imperfectivas e formas infinitivas
(Hopper e Thompson; 1980). A transitividade chega a ser apresentada como
um metafeniimeno responsavel pela codificagao sintatico-estrutural das fungOes
de caso semantic° e pragmatico, sendo a estrutura ternatica apontada como
observavel tanto no ambito da frase como no ambito do discurso, isto e, das
proposigOes concatenadas (Givon; 1984).

Ainda na questa() do tratamento da estrutura tematica, lembre-se o
importante veio de investigagao que se criou, no funcionalismo, corn a
valorizacao dada ao papel do discurso no modo de preenchimento formal dos
papas tematicos das estruturas argumentais (Du Dubois; 1987, 1993a, 1993b):
o falante estrutura as frases de seu discurso (usando, por exemplo, um sintagma
nominal ou um pronome emuma determinada posicao estrutural) dirigido por
pressoes comunicativas refletidas na necessidade de controlar o fluxo de
informagao (Du Dubois e Thompson; 1991). Organizado pelo fluxo de atencao
( 1,ny 981) o fliwo e infonnagao represents UM "empaoonnto"De .ce; 1 d ce
do contetldo ideacional, feito pelo falante para apresentagao a seu ouvinte,
implicados, nesse modo particular de embalagem, os diversos aspectos cognitivos
e sociais envolvidos na producao do enunciado.

Particularmente beneficiada de tais posigOes assumidas pela analise
funcionalista dos enunciados 6 a questa° da articulagao de oragoes, isto 6, da
relagao entre uma oracao tradicionalmente considerada "adverbial" e a °raga°
que aqui denominaremos nuclear. Essas construgoes se diferenciam da frouxa
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relacao de "coordennao" - em principio, de recursividade indefinida - mas
tambern se distinguem do rigid° encaixamento, ou seja, da relacao de
coparticipnao em uma mesma estrutura basica. Mais do que no caso daquela
relacao intraproposicional que 6 a transitividade, de que acima se falava, trata-
se, portanto, de uma relacao que ha de refletir as tens-Oes que organizam
dominancia e recessividade no texto. As oracOes de que aqui tratamos - por
isso mesmo denominadas "de realce" por Halliday (1985) - sao satelites de
localiznao temporal ou satelites cognitivos de uma predicnao central,
instituida a partir da aplicacao, a um determinado predicado, de urn certo
ntimero de termos que preenchemposigoes argumentais. Ja nessa configurnao,
tais construc-Oes se revelam como altamente sensiveis as determinnoes do
discurso, configurando a expressao de relnOes situadas acima da organiznao
de "predicacao central" (nos termos de Dik; 1989), resolvidas em estruturas
de interdependencia. Refletem-se, nessas construcbes, reln-Oes de localiznao
temporal, alem de relacoes lOgico-semanticas e relacoes argumentativas, que
marcam todo o texto e sao, mesmo, provenientes de sua organiznao geral
(Mathiessen e Thompson; 1988). Como facilmente se entende, nao 6, pois,
privilegio dos elementos articuladores de oracOes a indicnao de subseqiiencia,
antecedencia, concomitancia, nem a indicacao de causalidades ou
condicionamentos, estes tiltimos estreitamente relacionados corn bases
perceptivas que perpassam o texto, tais como a pressuposicao, o subentendido,
a preferencia e a redundancia (Peirce, 1987; Garcia, 1994).

A relativa independencia conceptual das ornoes que aqui se estudam
(Haiman; 1983) se liga a grande importancia de que, no exame dessas
construcbes, se levem em conta dois aspectos fundamentais postos em foco
nas investign-Oes de base funcionalista. De urn lado, cabe considerar-se o
jogo da articulacao entre elementos focais e elementos informacionalmente
recessivos, de que j a se tratou acima. De outro lado, e ligado a isso, ha o fato
de que o contexto constituido oferece grande margem para manipulnao do
falante, a ponto de ficar aberto campo propicio a diferentes realizacOes, que
podem representar diferentes graus de gramaticaliznao das entidades postas
em funcionamento.

Tratamos a gramaticaliznao, aqui, nao no sentido estrito de evolucao
diacronica, mas no sentido funcional de acionamento de possibilidades
concomitantes, representativas de diferentes graus de coalescencia semantica
e/ou sintatica na organiznao do enunciado. Mais do que evolucao, o carater
gradual da gramaticaliznao representa escolha entre construgOes mais, ou
menos, gramaticalizadas, entre paradigmas mais, ou menos, estabelecidos, entre
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itens que estao mais, ou menos, dentro da gramatica. No estudo da articulagdo
de oragOes, por exemplo, isso representa a consideragdo, especialmente, da
existencia de graus na marcagdo (nao- morfolOgica) de caso, isto 6, na
integragdo da oragdo hipotatica de realce a nuclear. Nosso objetivo 6 verificar
se, a semelhanga dos processos morfolOgicos, as estrategias sintaticas exibem
graus diferenciados de gramaticalizagdo que se deixam apreender por
propriedades formais.

0 principio que esta na base de uma investigagdo levada nesse sentido 6
o da unidirecionalidade da gramaticalizacao, já assentada na classica definigao
de Kurylowicz (1975)1, especialmente considerada, aqui, a passagem gradual
e continua da menor para a maior regularidade, da menor para a maior
previsibilidade, com maior sujeicao do falante a determinacoes do sistema
(Neves; 1997: 129). A unidirecionalidade constituiria a propriedade que
permitiria a identificagdo e a circunscricao dos fenomenos de gramaticalizacao
dentro do quadro mais amplo dos demais fenomenos de mudanga lingilistica.

Dentro do conceito de unidirecionalidade da gramaticalizacao entende-
se que os estagios sejam eles A e B - estao ordenados de tal forma que A
ocorre antes de B, mas B nao ocorre antes de A (Hopper e Traugott; 1993).
No nivel da morfologia, isso significa que urn item lexical, uma vez em processo
de gramaticalizacao, antes de se transformar em palavra gramatical passa por
etapas intermediarias, as referidas A e B, que se encontram ordenadas entre si,
de forma tal que a uma etapa menos gramaticalizada se segue outra mais
gramaticalizada. A trajet6ria inversa estaria bloqueada, ou nao caracterizaria
um processo de gramaticalizacao. 0 trajeto de gramaticalizacao 6 o seguinte
(Hopper e Traugott; 1993: 7):

11 EM LEXICAL > PALAVRA GRAMATICAL > CLITICO > AFIXO
FLEXIONAL

os processos cogPitivos correlncionndos d mud ntly nn estntiito categoriql
do item em processo de gramaticalizagdo tambem operam corn categorias que
se dispOem em uma escala unidirecional. Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991)
sugerem a seguinte:

1 "Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical

to a grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status, e. g. from a derivative
formant to an inflectional one".
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PESSOA > OBJETO > ATIV1DADE > ESPAc0 > TEMPO > QUALIDADE2

0 principio da unidirecionalidade, nao obstante seu carater a-te6rico
(Frajzyngier; 1996), 6 aceito pela maioria dos estudiosos que discutem o
paradigma da gramaticalizagao. Alem de restringir os tipos de mudanga
lingiiistica, ele permitiria predigOes quanto ao estagio de gramaticalizagao de
itens ou de construgOes particulares.

Corn vistas a aferir o grau de gramaticalizagao de um determinado item,
tern lido propostos enter-los, fatores, parametros diversos. Hopper (1991),
por exemplo, arrola, como principios, estratificagao, diverg'encia,
especializagao, persistencia e descategorizagao, que possibilitariam a
identificagao dos estagios iniciais do processo. Lehmann (1985) propoe tits
parametros peso, coesao e variabilidade - a serem investigados em nfvel
paradigmatic° e sintagmatico, e combinados aos processor de
paradigmatizagao, obrigatorizagao, condensagao, coalescencia e fixagao. Heine,
Claudi e Hiinnemeyer (1991) sugerem uma lista de 'hipOteses' que funcionariam
como procedimento de descoberta dos graus relativos de gramaticalizagdo da
marcagao de caso. Dentro desse dominio circunscrito, qual seja a marcagao
de caso, duas hipOteses sao relevantes para o nosso trabalho, aquelas que se
relacionam com a marcagao de tempo e de condigao, e que sao as seguintes3:

a) Uma categoria que se refere a um conceito que tern potencialmente
tres dimensoes fisicas 6 menos gramaticalizada do que uma que se refere
a urn conceito que tem apenas uma dimensao possivel, a qual, por sua
vez, e menos gramaticalizada do que aquela cujo referente nao exibe
nenhuma dimensionalidade ffsica. Esse parametro pode ajudar-nos a
determinar que ESPAc0 6 menos gramaticalizado do que TEMPO e
que TEMPO 6 menos gramaticalizado do que uma categoria como
CONDIc -AO ou MODO.
b) Se duas categorias diferem uma da outra apenas pelo fato de que uma
expressa uma relagao temporal enquanto a outra expressa alguma relagao
'16gica', entao a intim 6 mais gramaticalizada. Desse modo, 6 possivel

2 Segundo Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991), "the categories introduced above represent
prototypical entities, each of wich includes a variety of perceptually and/or linguistically defined
concepts and can be viewed as representing a domain of conceptualization that is important for
structuring experience. The relation among them is metaphorical in nature, that is, any one of
them may serve to conceptualize any other category to its right."

3 Na apresentacao de Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991, p. 157), essas sac) as hipoteses d) e e),
respectivamente.
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estabelecer, por exemplo, CAUSA e CONDIcA0 como categorias que
sao mais gramaticalizadas do que TEMPO.

Essas duas hipoteses, como se apontou acima, foram propostas tendo-se
em vista a marcagao morfolOgica de caso. A questao que se p-Oe, aqui, d se
elas teriam poder preditivo mais amplo, de forma a ter aplicagao em niveis
outros que nao o morfolOgico. Em outras palavras, os enunciados de tempo e
de condigao estariam ocupando posigOes diferenciadas no continuum da
gramaticalizagao?

Na verdade, uma questao central nos estudos sobre gramaticalizagao é a
que se refere a seus domlnios. Caracterizada, inicialmente, como um processo
morfolOgico, ja nos seus primordios ye os limites dilatados pela inclusao dos
fenomenos relacionados a ordem das palavras (Meillet; [1912] 1948). Ao longo
das acacias, as fronteiras continuaram a ser sistematicamente ampliadas e,
hodiernamente, investigam-se quanto a gramaticalizagao fenomenos tao
distintos quanto a repetigao e a combinagao de oragOes, entre outros.

Ao considerarem os processos de combinagao de oragoes a partir da
gramaticalizagao, Hopper e Traugott (1993) associam integragao a
gramaticalizagao, indicando que quanto mais integradas as oragOes de um
enunciado tanto mais avangado o processo de gramaticalizagao. A integragao
sintatica, por seu turno, constituiria urn reflexo da integragao semantica ou
pragmatica dos estados de coisa codificados pelas oragOes em questao, e se
deixaria medir pela dependencia e pelo encaixamento das oragees.

No mesmo sentido vai a nossa investigagao. Temos como hip6tese basica
que quanto maior a gramaticalizagao, no caso das construgOes queexaminamos
- temporais e condicionais4-, maior a integragao entre a oragao hipotatica e a
nuclear, o que pode ser medido corn base:

a) na realizagao do sujeito da hipotatica por meio da andfora pronominal
ou por zero;
b) na determinagao do tempo e do modo da hipotatica pelo tempo e pelo
modo da nuclear.

4 0 corpus em exame é constituido de construc5es temporais e condicionais da lingua falada
(Projeto NURC) introduzidas por conjuncao, as quais foram objeto de investigacio em trabalhos,
respectivamente, de Braga (no prelo, volume VII) e de Neves (no prelo, volume VII), no ambito
do Projeto "Gramatica do Portugues Falado", coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho. A
delimitacao dos inqueritos do NURC para exame dos dois tipos de ocorrancia foi exatamente a
mesma, o que permite que nossas consideracoes possam recorrer a questao da freqiiancia.
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Urn conjunto de construcOes com oracOes temporais e de constructies corn
oragOes condicionais (eventuais e factuais) foi analisado, pois, segundo:

a) a realizacao do seu sujeito;
b) a determinagao de seu tempo e de seu modo pelo tempo e pelo modo

da nuclear.

Diretamente ligada a essas dual variaveis esta uma terceira, que tambem
foi investigada: a posicao da °raga° hipotatica em relagao a nuclear.

Visando a comprovar empiricamente nossa hipoteses, examinamos os
enunciados de tempo e de condicao, eventuais e factuais, em relagao a essas
propriedades posicao, realizacao do sujeito e determinagao modo-temporal
hipotatica - sob a forma de grupos de fatoress. Os resultados sao apresentados
a seguir.

A semelhanga do que ocorre na morfologizacao, corn forte correlagao
entre grau de gramaticalizacao de urn item e restricao a sua mobilidade (Lehman;
1985), é de se esperar que as oragoes mais gramaticalizadas sofram inibigOes
a variabilidade posicional. Para testar essa hipOtese, postulamos uma variavel
corn tres fatores: anteposicao, posposicao e intercalagao.

TEMPO

15%

CONDO)

DANTEPOS100 OPOSPOSIcA0 INTERCALA00

Grine° 1: Posicao das oraciies de tempo e de condicao

50 conceito de grupo de fatores remete a teoria da variacao (Labov, 1969). Nao estamos, por6m,
considerando orac5es de tempo e de condicao como variantes de uma variavel dependence. 0 que
estamos fazendo 6 apenas utilizar alguns dos recursos oferecidos pela metodologia: basicamente, o
use de grupos de fatores, o que garante uma analise exaustiva e coerente de todos os dados a luz do
mesmo elenco de categorias lingilisticas, e o uso de estatistica para comprovar, ou ilk, as hipoteses.

6GG



NEVES & BRAGA

,-

199

Os resultados indicam que, quanto a anteposigao e, a posposigao da oragao
hipotatica em relagdo a oragdo nuclear, as diferengas entre orag-Oes de tempo
e de condigdo sao relativamente pequenas, como mostra o grafico 1.

As diferengas encontradas se referem aos casos de intercalagao da °rack,
hipotatica, relativamente frequente nos enunciados de condigdo, e esporadica
nos de tempo. As restrigoes a mobilidade posicional, quer discursivas quer
gramaticais, atuam tanto nas hipotaticas que ocorrem as margens quanto nas que
ocorrem dentro da undo nuclear, como mostramos em trabalhos anteriores
(Braga, no prelb; Neves, no prelo). Sabe-se que uma oracao que estej a circundada
por material de outra é mais estreitamente vinculada a essa do que uma oragdo
que, completa, a preceda ou anteceda. (Harris e Campbell; 1995: 283). Observe-
se, tambem, que, quando a oragdo hipotatica esta intercalada, a remogdo pode
tornar-se mais delicada, uma vez que o falante precisa atender a configuragdo
sintatica dos constituintes da oragao nuclear que a circundam e a inter-relagdo
desses constituintes com fatores tao diferenciados quanto quantidade e distribuigdo
linear da informagao, presenga de andfora e de focalizador. Os trechos (1) e (2),
abaixo, ilustram ocorrencias de intercalagdo:

(01) Inf.: e eu acho que o dinheiro todo que eu pudesse... se eu ganhasse
assim na loteria e tal eu nunca jogaria em mercado de capitals
(D2-RJ-355, p. 107-108)

(02) Inf.: mas essa al, quando tocava a gente nao dancava. (DID- POA-
045, p. 21)

Ainda quanto a posigao, uma evidencia adicional da diferenga entre as
oragOes em pauta é fornecida pelo emprego de conectivos e seqiienciadores
que vinculam as construgOes de tempo e de condigdo, como um todo, ao
cotexto precedente, muito mais usuais em se tratando dos enunciados de
condigdo. Nao imp orta qual seja a ordem das oragoes hipotaticas, esses juntores
sempre remetem a °raga() nuclear, visto que é esta que codifica a unidade
ret6rica que ajuda a construir a espinha do texts), e enquanto tal criam urn
fraco contexto de intercalagao, como se mostram (3) a (5), abaixo:

(03)Inf: ENTRETANTO, se hd persistencia em qualquer dos pontos da
glandula mamdria de um nodulo, este nodulo tern que ser
examinado, teal de ser retirado. (EF, SSAL, 049, p. 05-06)

Inf.: voce geralmente viajando voce... nao se prende muito ao hordrio
entao normalmente voce almoca hords bem mais tarde... aqui
porque voce tern o problema de trabalhar ce tern uma hora fixa
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pra almocar... ENTA0 se eu corner muito na hora do café nao you
ter vontade de almocar (DID-RJ-328, p. 143).

(04)isso a gente nos ja explicamos em classe... PORQUE quando ele vai
aferir ou vai investigar, experimentar o homem... nao e o que o homem
diz... do experimento de laboratorio... mas sim o que o homem
realmente esta pensando (EF, REC, 337, p.06)

(05) A mensagem é a mesma, ela podera interpretar, se eu pedir a
interpretacao, vai me dar o seu ponto de vista, vai me dar o seu
ponto de vista, a sua opiniao, mas ele nao esta criando nada, ele esta
fiel a comunicacao e a extrapolactio, o que é extrapolacao? (...)
seguido, heM? E uma transferencia a partir de que? Certo. Exato.
Exato. ENTAO, quando o individuo, ou quando o aluno for capaz,
capaz de inferir a partir daquela comunicacao, ele esta ja corn o
nivel de extrapolacao (EF-POA-278, p. 11)

0 numero bem mais elevado de intacalagao no caso dos enunciados condicionais,
bem como de conectivos antecedendo os enunciados condicionais, com as
conseqiientes restrigbes a mobilidade da hipotatica, parece confirmar, entao, a
hip6tese de que as oragoes do enunciado de condicao estariam mais integradas a
seu aide°, e, consequentemente mais gramaticalizadas do que as de tempo.

Quanto a segunda variavel explicitagao do sujeito - a razao de nosso
interesse pela investigagao tern base no fato de que a anafora, por implicar o
compartilhamento do constituinte que e retomado sob a forma pronominal ou
zero, tern sido arrolada entre os indices de integragao das oragoes (Lehmann;
1988). Uma vez que nosso interesse se centra na codificagao do sujeito por meios
anaforicos, desconsideramos as ocorrencias de verbo impessoal e aquelas em
que o sujeito e um SN pleno corn nude° substantivo.

Os resultados preliminares sugerem que nao ha diferengas significativas
entre oracOes de tempo e condicao, como mostra o grafico 2:

TEMPO

ANAFORA ZERO

CONDIcA0

CIANAFORA PRONOMINAL

Graico 2: Aniforanas oraciies de tempo e de condicao
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Entretanto, sabemos que a realizagdo do sujeito por pronome anaf6rico 6
sensfvel a outros condicionamentos lingiiisticos alem do tipo de oracao. A posicao
da °raga.° e a correferencialidade entre os sujeitos das oragOes que integram o
enunciado, por exemplo, constituem correlagOespertinentes como demonstraram,
para o portugue.s do Brasil, Paredes da Silva (1988) e Duarte (1993). Assim, os
resultados exibidos no grafico 2 representam tao somenteumaprimeira aproximagdo
dos dados, pois, ndo levando em consideragdo a delicada inter-relagdo de outras
variaveis igualmente pertinentes, ndo podem ser tidos como conclusivos.

Visando a superar essa limitagdo, procedemos a recortes e cruzamentos
diversos que sdo considerados a seguir. Vale lembrar que a primeira tabela
inclui apenas as ocorrencias de sujeitos ndo-correferenciais, enquanto a segunda
abriga apenas as de sujeitos correferenciais.

ANTEPOSI0.0 POSPOSIcAO TOTAL

rt No % No. % No. %

TEMPO ANAFORA ZERO 02 13 01 20 03 14

ANAFORAPRONOMINAL 14 88 04 80 18 86

TOTAL 16 -- 05 -- 21 --

coNnicAo ANAFORA ZERO 04 29 02 33 07 32

ANAFORAPRONOMINAL 10 71 04 67 15 68

TOTAL 14 -- 06 -- 20 --

TOTAL ANAFORA ZERO 06 -- 03 -- 09 --

ANAFORAPRONOMINAL 24 -- 08 -- 32 --

TOTAL 30 -- 11 -- 41 --

Tabela 1: Sujeitos nao-correferenciais, anafora, tipo e posiclo da orasio.Qui-quadrado:
2,202
Significancia: .147

A interpretagdo dos resultados das tabelas 1 e 2 requer prudencia, visto
que varias celulas sao pequenas. FltrEtnitn eles permitm verifiaque, e c a
escolha de uma anafora zero ou de uma anafora pronominal 6 sensfvel a p °sip°
da oracdo hipotatica e a correferencialidade dos sujeitos. Observa-se, em
primeiro lugar, que a anafora zero 6 mais provavel nas oragoes hipotaticas
pospostas, enquanto a pronominal 6 mais provavel nas antepostas, correlagOes
que sdo mais perceptfveis no caso de sujeitos correferenciais. Observa-se,
ainda que, no caso de sujeitos ndo-correferenciais, a anafora pronominal tende
a ocorrer mais nas oragoes de tempo do que nas de condigdo, enquanto a
anafora zero, inversamente, tende a ocorrer mais nas de condigdo.
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ANTEPOSICAO POSPOSIcA0 TOTAL

No. L % No. I % No. I %
TEMPO ANAFORA ZERO 05 22 03 33 08 25

ANAFORA 16 78 06 67 24 75
PRONOMINAL

TOTAL 23 - 09 - 32 -
coNDVo ANAFORA maw 02 20 01 33 03 30

ANAFORA 08 80 02 67 10 70
PRONOMINAL

TOTAL 10 - 03 - 13 -
TOTAL ANAFORA ZERO 07 21 04 33 11 -

ANAFORA 26 79 08 67 34 -
PRONOMINAL

TOTAL 33 - 12 - 45 -
Tabela 2: Sujeitos correferenciais, anifora, tipo e posicao da oracao
Qui-quadrado: 0,308
Significancia: .006

Afinal, assumindo-se que, a semelhanga do que ocorre nos processos
morfologicos, a maior gramaticalizagao da combinagao das oragOes pode ser
aferida pela maior integragao, e que a presenga de andfora zero constitui urn
Indice confiavel dessa integragao, os resultados empfricos que obtivemos
sugerem, mais uma vez, que os enunciados de condigao estao mais
gramaticalizados do que os de tempo.

Quanto a terceira e illtima variavel correlagao modo-temporal entre as
oragOes nuclear e hipotatica - a motivagao para a investigagao se liga nao
apenas a nogao de consecutio temporum, que esta em toda a literatura classica,
mas tambem a indicagOes da lingiiistica moderna (entre outros, Van Valin,
1984; Lehman, 1988; Harris e Campbell, 1995) de que existe uma dependencia,
ao menos parcial, do tempo da oragao hipotatica em relagao ao da sua nuclear.

0 primeiro passo consistiu em agrupar as construg-Oes de tempo e de
condigao segundo compartilhassem ou nao os mesmos tempos ou os mesmos
modos. Os resultados sao exibidos na tabela 3, pr6xima pagina.

Os dados mostram nitidas diferengas entre os enunciados de tempo e os
de condigao no que diz respeito a correlagao entre tempo e modo. Nas
construgoes temporais, os falantes tendem a manter o mesmo modo na oragao
nuclear e na hipotAtica, preservando o tempo em cerca de 80% dos casos,
resultado que, especialmente quanto ao modo, tem de ser avaliado com cautela,
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já que o corpus examinado apresentou predominancia quase absoluta de oragOes
de tempo iniciadas por quando, conectivo favorecedor do use do indicativo.

TEMPO MODO

No. % No. %

59 73.5 21 26.5

01 07.0 14 93.0

13 62.0 08 38.0

01 05.5 18 94.5

Tabela 3: Corrdacio tempo-modo nos enunciados de tempo e condicao

No caso das construgOes condicionais, embora os falantes possamutilizar
estrategias similares, o que chama a atencao é uma manipulagao mais rica do
modo.

A tabela acima revela os princfpios gerais que controlam o jogo modo-
temporal nos enunciados em estudo, sem, no entanto, esclarecer sobre uma
possfvel determinagdo, stricto sensu, do modo e do tempo da oragao hipotatic a
pela nuclear. Observa-se que uma analise mais refinada descortina uma grande
gama de combinagOes, que estao apresentadas a seguir e que se indicam,
esquematicamente, no quadro 1, prOxima pagina.

(06a) L2: quando comEm peixe, COMEM cru. (D2 -POA -291, p. 17)
(06b) Inf. se essas caracteristicas EsTAo explicitas da mesma maneira

como eu as coloquei isso E conhecimento (EF-POA-278, p. 06)
(07a) Enttio quando o individuo, ou quando o aluno FOR CAPAZ de inferir

a partir daquela comunicacao, ele EsTA jk corn o nivel de
extrapolactio. (EF-POA-278, p. 11)

(07b) Inf: SE VOCE APANHAR dez... em nove TEM capital japones no meio.
(EF-RJ-379, p. 884-85)

(08) se ela FOI criada... para um FIM... Outro... que NAO ... a
cantemplactio estotica ela pragmatica. (EF-SP-405, p. 303-
307)
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(09) uma biblioteca DEVE ser um:: lugar muito bem:: amplo... ahn muito
bem ventilado... ne?... bem localizado quer dizer em posicao que...
eu falo em relacao... ao sol... ao poente ao nascente... prd o::
estudante ter um conforto prd estudar a nao ser que seja::; que um
colegio TENHA condicaes de botar ar condicionado. (DID-SSA-231,
p. 346-350)

(10) quando VAI (a/a) ENCENAR eu acho que 0 pessoal jf DEVE ESTAR
SABENDO mais do que de cor (DID -SP -281, p. 108)

(11) L2: se ele APRENDER a que dizendo que nao quer it nao vai... eu
ESTOU CRIANDO um precedente muito serio. (D2-SP-360, p. 357-362)

(12) L2: eu por mim TRABALHAVA na Escola de Belas Artes se o saldrio
que me pagassem na Escola de Belas Aries me DEssE pra co ... viver
condignamente. (D2-SSA-98, p. 103-105

(13a) ou se ele TAVA em solidao quando ESTAVA no meio da sociedade
(D2-REC-05, p. 04)

(13b) quanto a coleta se eles DEPENDIAM... da colheita... de... frutos...
raizes... que eles nao plantavam... que estava a disposicao deles na
natuREza... eles tambem TINHAM que obedecer o ciclo vegetativo
(EF-SP-405, p. 49-50)

(14) ...tu acho que ESTAVAS junto corn o, Manabu Mabe e junto o Carona
quando nos FOMOS naquele arma/restaurante naquele naquele
restaurante é::: chines (D2 -POA -291, p. 15-16)

(15a) ...a, quando ele USA a interpretacao, ele jfi PREPAROU o, a, processo
mental do aluno para uma extrapolacao. (EF-POA-278, p. 15)

(15b) e'inclusive se HA alguma coisa quebrada por exemplo eu chego...
FOI urn dos dois... (D2-SP-360, p. 142-143)

(16a) quando nos PASSAMOS elas DISSERAM assim> essas viciadas...
(DID-POA-045, p. 10)

(16b) se ele ARMAZENOU aquilo e devolve da mesma maneira como ele a
recebeu, ele nao FEZ nenhum trabalho, ele nao rnanipulou aquela
informacao (EF-POA-278, p. 07)

(17)quando:: TINHA uns quinze a dezoito anos eu ESTUDEJ bale (DID-
SP-281, p. 109-110)

(18) se FAZ a retirada do... testiculo, se retirando, portanto, a fonte
produtora ou elaboradora de testerona, TERA que haver uma
gincomastia secundciria. (EF-SSA-491, p. 04-05)

(19a)... entao vejam aqui, aqui, quando ESTIVER TRABALHANDO corn
compreenstio ele VAI ATUAR sobre uma comunicacao (EF-POA-278, p.
08)

(19b) L2 porque se voce nao TIVER outraopcdo nao TIVER Chacrinha nao
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TIVER Fldvio Cavalcanti
Ll eu eu continuo achando
L2 nao T1VER Silvio Santos/ o povo
LI eu continuo achando
L2 o povo VAI LIGAR pra TV universitdria. (D2-RE-05, p. 310-315)

(20) Entao, se sea Maria Lucia FEZ ver per, percutir corn a sua colocacao,
ela VAI DIZER que eu nao posso aplicar, tambem, sem fazer uma
andlise ou aplicacao. (EF-POA-278, p. 252-254)

(21) ... entao se HOUVESSE jd uma interpretacao, ESTARIA no nivel
seguinte (EF-POA-278, p. 06)

(22) se nos 77VERMOS de falar de alimentacao brasileira...realmente
nao...nao TERIA assim muita relactio, ne? (DID-RJ-328, p. 258-263)

(23) quando eu PERGUNTO o que estuda a sociologia do direito eu
PODERIA perguntar tambem o que estuda sociologic juridica. (EF-
REC-337, p. 05)

(24) ... urn acordo entre a classe patronal e a classe trabalhadora a
fim de que se EVITE o chamado dissidio coletivo... quando nao HA
um acordo entre patroes e empregados (DID-REC-131, p. 02)

EXEMPLO NO CLEO HIPOTATICA TEMPORAL CONDICIO NAL

06(a,bj presente - indicativo presente - indicativo
futuro - subjuntivo
perfeito - indicativo

x
x

x
x071a,14

08 x
09 presente - subjuntivo --

x --10 future presente
perifrcistico

11 presente continuo future - subjuntivo
12 preterit° imperfeito -

.ndicativo
imperfeito - subjuntivo -- x

131°,1,1 jmperfeito - indicativo
perfeito - indicativo x --14

151°,61 preterit° perfeito -
indicativo

presente - indicativo x x

16[a,bj preterit° perfeito -
indicativo

x x

17 preterit° imperfeito -
indicativo

x --

18 futuro presente -
indicativo

presente - indicative x

19fa,b) future presente futuro - subjuntivo
perifriistico

preterit° perfeito -
indicative

x

--

x

x20

21 futuro preterit° -
indicative

preterit° imperfeito-
subjuntivo
future - subjuntivo
vresente - indicative

--

--
x

x

x
--

22
23

24 presente - subjuntivo vresente - indicativo x --

Greco 1: Corre aciies tempo-espaco
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0 quadro 1 mostra que 31% dos tipos de correlagOes sao explorados
tanto nos enunciados de tempo quanto nos de condicao, enquanto em 69%
dos casos esses dois tipos de enunciados se encontram em distribuicao
complementar. Mostra tambem que, para um grande minim de celulas, inexiste
uma relagao biunivoca entre o tempo e o modo das oragoes que constituem o
enunciado. Ao contrario, a urn tempo da oracao nuclear podem correlacionar-
se outros tempos e; tambem, modos diversos na hipotatica. Essa flexibilidade
sugere que a flexao modo-temporal da hipotatica nao 6 determinada apenas
pela flexao do verbo da oragao nuclear, e que a explicagao para essa relagao
precisa enriquecer-se consideravelmente, de modo a incluir informagoes outras,
tais como tipo de conectivo, a posicao, etc. Sugere, consequentemente, que a
variavel determinagao de tempo e de modo, no caso dos enunciados em estudo,
nao pode ser usada como urn parametro capaz de validar empiricamente nossa
hipOtese.

Em conclusao, deve-se apontar que os resultados da analise que
empreendemos devem ser considerados dentro da nocao funcionalista basica
de que, no jogo da linguagem, motivagOes entram em competicao, e cada
enunciado que se produz 6 o resultado do equilibrio dessas pressoes. No nosso
caso, enquanto a analise das duas primeiras variaveis analisadas ordem relativa
das oragOes e realizacao do sujeito de cada uma das oragoes aponta para a
conclusao de que as construgOes condicionais sao mais integradas e, portanto,
mais gramaticalizadas do que as temporais, os resultados da analise da terceira
variavel vao noutra direcao, indicando que as construgOes temporais sao mais
integradas do que as condicionais. Se a primeira conclusao repercute nogOes
muito fortes, como a que se deduz da escala unidirecional da gramaticaizacao
(Hopper e Traugott, 1993; Heine, Claudi e Hiinnemeyer, 1991), na qual as
categorias mais gramaticalizadas sao as da direita (mais abstratas), a segunda
conclusao - que 6 especialmente referente a casos de intercalagao de oragoes
- reflete a hierarquizacao em camadas proposta na gramatica funcional (Dik,
1985; Hengeveld, 1989; Hengeveld et alii, 1990), na qual os satelites de tempo
atuam em nivel mais baixo (o da predicagao), enquanto os satelites de condicao
atuam em nivel mais elevado, e, portanto, de ligagao mais frouxa (os da
proposicao e do ato de fala).
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SOBRE A CLASSIFICACAO DAS PALAVRAS

(On Word Classes)

Mario A. PERINI, Yara G. LIBERATO, Maria Elizabeth F. SARAIVA &
Lficia FULGENCIO (Universidade Federal de Minas Gerais)

ABSTRACT: In this article we discuss some basic questions relative to word
classification, namely: the type ofunit that should be classified (words, not lexemes);
the need to set up clear objectives to classification; and the rigorous distinction
between classes (based on paradigmatic relations) and functions (based on
syntagmatic relations). We then consider the traditionally accepted distinction
between "adjectives" and "nouns", and we show that this is not a class distinction,
but rather a functional distinction. Thus, adjectives and nouns are not distinct word
classes in Portuguese.

RESUMO: Neste artigo discutimos algumas questoes basicas relativas d classificacao
das palavras, a saber: o tipo de unidade a ser classificada (palavras, e nao lexemas);
a necessidade de estabelecer objetivos claros para a classificacao; e a distincao
estrita entre classes (baseadas em relacaes paradigmaticas) e funcoes (baseadas
em relacaes sintagmaticas). A partir dai, discutimos a questao da distincao
tradicionalmente aceita entre "adjetivos" e "substantivos", e mostramos que essa
distincao nao é de classe, mas de funcao. Ou seja, adjetivos e substantivos nao se
distinguem enquanto classes de palavras emportugues.

KEY WORDS: Word Classes; Adjectives; Nouns; Noun Phrase.

PALAVRAS-CHAVE: Classes de Palavras; Adjetivos; Substantivos; Sintagma
Nominal.

0. Introducao

Este artigo relata parte dos resultados de um projeto em andamento na
UFMG, que trata da estrutura interna do sintagma nominal em portugues, em
relagao corn a classificagdo das palavras. Desse projeto ja resultou a publicagao,
em 1996, de urn mimero especial da Revista de Estudos da Linguagem; o
tftulo desse texto, omitido pela Revista, 6 0 Sintagma Nominal em Po rtugues:
Estrutura, Significado e Funcao (autores: Mario A. Perini, Sigrid T. Fraiha,
Lticia Fulgencio e Regina Bessa Neto).

No presente artigo consideramos especificamente o problema da
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classificaeao das palavras, assim como certo numero de questoes te6ricas que
a nosso ver nao estao suficientemente esclarecidas na literatura; essas questbes
sera° abordadas a partir de uma discussao da distilled° entre "adjetivos"e
"substantivos".

1. Classificar o que?

A primeira pergunta importante a ser considerada 6: ao classificarmos,
que especie de unidade deve ser levada em conta? Classificamos lexemas ou
palavras?

Os lexemas correspondem a conjuntos de formas vinculadas
paradigmaticamente atraves da relaeao tradicionalmente denominada "flexao".
Por exemplo, temos o lexema correr, que compreende as palavras correr,
corro, corriamos etc. Podemos entao perguntar: ao classificarmos estamos
agrupando palavras ou lexemas?

Acreditamos que a classificagao, no que nos interessa, 6 de palavras, e
nao de lexemas; isso porque as diferentes palavras que compbem os lexemas
tradicionalmente definidos podem ter comportamento gramatical muito variado,
tanto sob a perspectiva semantica quanto sob a morfossintatica. Assim, dentro
do lexema chamado "o verbo correr", temos corriamos, que tern
comportamento muito diferente do de correr ou correndo. A palavra correr
tern distribuicao algo parecida a de um "substantivo" tradicional, e por isso
mesmo alguns autores a chamaram "substantivo verbal" (ou "forma nominal
do verbo"). Ja correndo seria antes urn tipo de "adverbio", e assim por diante.
Colocando a coisa em termos semanticos, diremos que correr tern potencial
referencial (6 o "nome de uma coisa"), o que corriamos e correndo nao tern.

Conclufmos que uma classificagdo com o objetivo que colocamos para
a nossa a saber, o objetivo de descrever a ordem dos constituintes deve
considerar palavras, e nao lexemas. Estritamente falando, caneta e canetas
seriam classificadas separadamente, e corn efeito devem se-lo, se a classificagao
estiver dirigida para a descried° da concordancia nominal, jd que sua distribuicao
difere, ainda que minimamente: urn plural nao ocorre exatamente nos mesmos
ambientes que urn singular. Naturalmente, isso 6 levar o detalhamento a urn
ponto excessivo; em particular, no caso da descried() da ordem dos termos,
nao 6 necessario chegar a tais minticias.

Isso nao quer dizer que seja impossfvel classificar lexemas. S6 que,
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pelo que vemos, os objetivos tradicionalmente colocados para a descrigao
morfossintatica nao teriam muito o que fazer dessas classes, pois seriam
comp ostas de membros distribucionalmente muito diferentes. De outros pontos
de vista, pode fazer sentido classificar lexemas; por exemplo, todas as palavras
que comp-Oem o lexema correr tern tragos semanticos comuns, relacionados
corn a ideia de "deslocamento rapido". Essas diferentes classificagOes nao sao
mutuamente exclusivas pois o sistema de classificagao presente na competencia
do falante-ouvinte 6 complexo por natureza. Uma forma se associa
paradigmaticamente a algumas segundo certos criterios, e a outras segundo
outros criterios, ficando essas associagOes (e conseqiientes classificagOes)
superpostas e simultaneamente disponfveis.

2. As bases da taxonomia

Apesar da muita discussao que tern havido a respeito da nogao de
"classe" na literatura recente (vej a-se, por exemplo, a discussao em tomb de
prot6tipos, "squishes" etc.), alguns aspectos ainda estao por explicitar. Vamos
expor aqui brevemente alguns pontos que nos parecem basicos.

2.1. Classificando por objetivos

0 primeiro deles 6 que uma classificagao s6 faz sentido se atrelada a
urn objetivo (no caso, urn objetivo descritivo). Isso porque o ninnero de tracos
distintivos morfossintaticos e semanticos associados a um item lexico 6 muito
grande. Considerando em especial os tracos semanticos, se os levarmos todos
em conta acabaremos sem duvida com uma classe para cada item: afinal de
contas, olho nao tem exatamente a mesma matriz semantica de nariz. Assim
para se fazer uma classificagao corn base em tracos 6 necessario selecionar os
tragos que interessam, desprezando os demais.

E o que todo mundo faz, clam. 0 que falta 6 uma explicitagao dos
criterios de selegao dos tracos. A maioria das classificagOes se louva
simples ente na celPg-in traditional, nao A preciso critic'), aqui. Temos
uma proposta que nos parece mais razoavel: derivar a selegao dos tracos da
conveniencia descritiva.

No infcio, nosso horizonte sera uma descrigao um tanto restrita, ou
seja, subordinaremos tudo a conveniencia de descrever a ordem dos termos
.dentro do sintagma nominal. Eventualmente, claro, sera preciso caminhar
para uma descrigao muito mais ampla. Nao sabemos bem como vai ficar a
taxonomia mais adiante, mas no momento o caminho parece claro. Vamos
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selecionar como relevantes para a taxonomia todos aqueles tracos (semdmicos
ou morfossintaticos) que sejam necessarios para a descried° da ordem dos
termos internos do SN. Isso nos fornecera urn criterio nao arbitrario para a
escolha dos tragos.

0 resultado sera uma classificaeao na qual cada classe a composta de
elementos cujo comportamento relativo a ordenacao no SN a identico.
Sustentamos que tais classes devem fazer parte da competencia dos falantes,
ja que estes sao capazes de gerar e avaliar corretamente os SNs: de um modo
ou de outro, eles classificam os diversos elementos de modo a coloca-los
corretamente dentro do SN.

Como se ye, a taxonomia 6 uma decorrencia da analise; ou seja, os
elementos que determinam a taxonomia sao todos componentes da descried()
da ordem dos termos dentro do SN. Por outro lado, ha fatores importantes
para a descried° da ordem que nao podem figurar na taxonomia, por nao
servirem para distinguir as palavras entre elas. Assim, por exemplo, o carater
restritivo ou nao-restritivo de um termo pode, em certos casos, ser
correlacionado corn a ordem, donde a diferenea entre o bonito barco (nao
restritivo) e o barco bonito (restritivo). No entanto, essas duas acepeOes
parecem estar disponlveis a toda e qualquer palavra potencialmente
qualificativa, nao havendo qualificativas que, por exemplo, nao possam ser
restritivas. Consequentemente, a restritividade nao constitui traeo distintivo
presente no lexico, e nao pode servir como uma das bases da taxonomia (o
que equivale a dizer que a descried° da ordem dos termos vai alem da simples
taxonomia das palavras envolvidas).

Alem disso, sabe-se que ha fatores pragmaticos (textuais) que atuam
na determinagdo da ordem dos termos: foco de contraste, preparaedo, dadidade
(ver Perini et al., 1996, p. 121-125). Tais fatores tampouco podem ser levados
em conta no presente estudo, porque nao se vinculam a palavras ou a itens
lexicos, mas antes a unidades maiores, isto e, ao discurso como urn todo,
incluindo a situaedo extra-lingiiistica. Dentro do universo vocabular que nos
interessa, rap 6 possfvel determinar quais as palavras que podem ser dadas,
por exemplo. Podemos dizer que o artigo o nao pode ser dado, mas o efeito
da dadidade se observa nos nomes, e 6 entre os nomes que a oposigdo dado/
novo se manifesta. S6 que nao se trata de palavras dadas ou novas, mas de
conceitos. Isso vale para os demais fatores de natureza pragmatica, de modo
que sera° deixados de lado neste artigo.
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Como se ve, o problema da descried° da ordem dos termos do SN
transcende a questdo da taxonomia. Nao 6 possfvel descrever o SN totalmente
a maneira dos tagmemicistas, isto 6, em termos de uma serie de nichos
ordenados, cada urn deles ocupado por uma classe de elementos.

2.2. Classes e fungoes

As classes sdo associagfies paradigmaticas de elementos, e nisso se
distinguem das funcOes morfossintaticas ou semanticas. Esse princfpio, bastante
bem estabelecido, 6 freqiientemente esquecido na pratica da andlise, de forma
que tanto na gramatica traditional quanto em trabalhos modernos se encontra
a cada passo confusbes implicitas entre classe e fungdo. A seguir tentaremos
explicitar o problema.

Vamos partir de urn enunciado_qualquer, digamos uma oragdo como
Assis comprou urn gravador japones. E possfvel identificar diversos tipos de
relagOes morfossintaticas ou semanticas que estao realizadas nessa frase; por
exemplo, Assis 6 sujeito da frase; e japones tem acepgdo proventiva
("proveniente do Japdo"). Podemos dizer, corretamente, que Assis (ou, mais
precisamente, o sintagma nominal Assis) nessa frase funciona como sujeito, e
japones funciona como proventivo. Note-se que isso s6 vale para esses itens
nessa frase particular; ndo se pode dizer da palavra Assis que 6 urn sujeito
(pois pode ser, digamos, objeto direto) nem dapalavrajapones que 6 proventiva
(pois pode ser agentiva, como em a invasao japonesa). Em vez disso, diremos
que (como mostra a frase examinada) Assis pode ser sujeito, e japones pode
ser proventivo.

Essas potencialidades ("poder ser sujeito", "poder ser proventivo"),
embora sejam depreendidas a partir do exame de enunciados particulares, sdo
o que pode ser atribufdo as palavras fora de contexto, isto 6, em seu estado de
diciondrio. Por isso nao faz sentido perguntar (sem contexto) se Assis e sujeito
ou objeto direto; mas faz sentido perguntar (ainda sem contexto) se Assis
pode ser sujeito ou objeto direto. Paralelamente, nao se pergunta sem contexto
se japones e proventivo (pois pode ter outras acepeOes), mas pergunta-se se
pode ser proventivo, agentivo etc.

A ideia 6 que designagoes como "sujeito", "objeto direto" ou "acepgdo
proventiva" se referem a func5es, ao passo que "poder ser sujeito", "poder
ter acepedo proventiva" se referem a traps lexicos que podem ser utilizados
como base para uma taxonomia. Em termos saussurianos, relag-Oes como
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"sujeito de" ou "em acepgao proventiva" sao sintagmaticas, pois s6 se definem
dentro de urn contexto e em dependencia deles; ao passo que potencialidades
como "poder ser sujeito" e "poder assumir acepgao proventiva" sao traps
paradigmaticos, que relacionam membros de classes cuja associagao nao aparece
nos enunciados, mas na estrutura do lexico. em outras palavras. 0 que relaciona
Assis com comprou na frase acima e o fato (sintagmatico) de que Assis 6 o sujeito
de comprou; jd o que relaciona Assis corn Pereira, fora de qualquer contexto, e o
fato (paradigmatico) de que ambos os itens tem no que nos interessa as
mesmas potencialidades morfossintaticas e semanticas.

Uma conseqiiencia disso e que nao se pode utilizar expressoes como
"esta palavra esta funcionando aqui como adjetivo", se entendemos "adjetivo"
como nome de uma classe. A nosso ver 6 contraditOrio afirmar de uma palavra
em determinado contexto que "funciona como" membro de uma classe, porque a
nocao de "classe" 6 paradigmatica, e portanto livre de contexto por definicao. 0
que 6 urn adjetivo, afinal de contas? E simplesmente urn item que pode funcionar
de determinadas maneiras; se urn item esta "funcionando como" adjetivo, e um
adjetivo, e pronto. Se nao 6 urn adjetivo, entao nao pode funcionar como adjetivo

tudo isso como coroldrios da pr6pria nocao de "classe".

Quando alguem diz que "esta palavra pode ocorrer como substantivo ou
como adjetivo", provavelmente tem em mente outra coisa: interpretamos essa
afirmagao como equivalente a "esta palavra pode ocorrer como X ou como Y",
onde X e Y sao funciies sintaticas ou semanticas. Seria bom aplicarmos maior
rigor no use das expressoes que usamos, principalmente em um ponto como
este, onde a confiisao 6 tao frequente.

Talvez as coisas fiquem mais claras se estabelecermos de uma vez por
todas o que queremos dizer corn "adjetivo": uma funcao ou uma classe; e se,
uma vez estabelecido o valor desse termo, nos mantivermos fieis a esse valor. Se
"adjetivo"6 o nome de uma classe, entao que fique explicit° que se trata de algo
que se predica de palavras em seu estado de diciondrio, e nao de ocorrencias de
tais palavras em contextos determinados.

Procurando uma terminologia livre de tais confusoes, prop omos o termo
"trap" para design ar uma potencialidade lexica um ou mais traps podem
definir uma classe, formada esta pelos elementos que possuem aqueles tracos.
Para as fungOes, talvez o melhor fosse utilizar sempre o prOprio termo "funcao",
tradicional em sintaxe; no entanto, em semantica "fiincao" 6 tao ambiguo que
preferimos dizer "acepgao". Assim, diremos da palavra (item lexico) japones que
tern os tracos semanticos <+Proventivo, +Agentivo>, o que significa que pode
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assumir, segundo o enunciado onde ocorre, as acepgOes "proventiva" ou "agentiva"
(entre outras, evidentemente). Urn item pode ter ambos os tragos em sua matriz
lexica, pois os tragos nao exprimem mais quepotencialidades; mas em urn contexto
dado o item assume apenas uma acepgao cada vez: nao 6 possfvel construir um
enunciado onde japones seja, ao mesmo tempo, "proventivo"e "agentivo".
Adotamos tambem a convengao de colocar os tragos entre angulos, < > (quando
sao de natureza semantica) ou entre colchetes, [1 (quando sao morfossintaticos),
e as acepgoes entre aspas, " ".

2.3. Classes como feixes de tracos

Outro ponto que queremos explicitar aqui 6 a natureza da classificagao
baseada em feixes de tragos distintivos. Rotulos como "nome", "preposigao",
"verbo" etc., no que pese seu use quase exclusivo nas analises, se podem ser
entendidos como abreviaturas de matrizes de tracos. E mais: se podem ser
entendidos como termos aproximativos, ou seja, quando classificamos as palavras
em dez (ou cem) classes estamos sempre deixando de lado os casos min oritarios
ou que se consideram, por alguma razao, men os importantes. A Unica maneira
rigorosa de falar das classes de palavras 6 utilizando o conjunto completo dos
tracos relevantes.

3. Exemplos

Vamos examinar mais detalhadamente a classificagdo das seguintes
palavras: mau, ruim, caneta e paternal.

Em primeiro lugar 6 preciso definir os tragos a serem utilizados na
classificagao desses itens. A pesquisa relatada em Perini et al., 1996 revelou que
alguns tracos semanticos sao relevantes para a determinagao das possibilidades
de ordenamento dos termos no SN: por exemplo, <Qualificativo> e <Referencial>,
entre outros; aqui vamos limitar-nos a esses dois, para simplificar a discussao.
Segundo a analise proposta no trabalho citado, a acepgao "qualificativa" esta
disponfvel a itens que aparecem tam antes panto depois do orten do SN;
acepgao "referencial" se se realiza (por definigao) no preprio

Analisando as quatro palavras escolhidas em termos desses dois tracos,
teremos:

matt <+Q, +R>
ruim <+Q, +R>
caneta <-Q, +R>
paternal <+Q, -R>
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As quatro palavras examinadas se distribuem, em urn primeiro momento,
em tres classes, definidas pelas matrizes de traps <+Q, +R>, <-Q, +R> e <+Q,
-R>. Esses tacos permitem descrever as possibilidades posicionais de cada palavra,
atraves de certas regras inclufdas na analise; essas regras especificam que um
elemento marcado < +Q> pode ocorrer antes ou depois do nucleo; urn elemento
marcado <-Q> nao pode ocorrer antes do nucleo; e somente elementos marcados
<+R> podem ocorrer como nucleos. Isso preve as seguintes possibilidades:

mau pode ocorrer como nucleo; e pode ainda ocorrer posposto ou
anteposto ao nucleo;
ruim pode ocorrer nas mesmas posicOes que rnau;
caneta s6 pode ocorrer como nucleo;
paternal pode ocorrer posposto ou anteposto ao nucleo, mas nao como
o pr6prio nucleo.

Essas previsoes sac) confirmadas para tees das palavras em exame. Mas
no caso de ruim ha uma falha, porque essa palavra nao pode ocorrer anteposta
ao nucleo: urn livro ruim / *um ruim livro. E nao se conhece nenhum trap
semantic° de ruim que possa ser responsabilizado por esse fato.

Por conseguinte, marcaremos num como uma excecao a regra que estipula
que os elementos marcados <+Q> podem ocorrer antepostos. Ou seja, temos
que reconhecer que as possibilidades de ordenagdo nao sa'o inteiramente
determinadas pela semantica dos diversos itens envolvidos. Desse modo,
admitiremos a necessidade de marcar os itens (ou alguns deles) com tracos
idiossincraticos, que os identificam como excec-Oes; no caso, marcaremos ruim
corn o traco [-Ant], o que quer dizer que essa palavra 6 uma excecdo a regra ou
regras que estabelecem as possibilidades de anteposicado. Assim, ruim tell a matriz
<+Q, +R>, [-Ant], diferenciando-se de mau, que 6 <+Q, +R>, [ +Ant]'.

0 que temos em ma'os, portanto, 6 certo numero de tracos distintivos,
cada urn dos quais corta o universo dos itens lexicos em duas classes. Os
tracos, em seu conjunto, definem diversos cortes, e portanto diversas classes;

verdade ha redundancias nessa notacao, mas isso nao precisa preocupar-nos no atual estagio
da investigacao. Por exemplo, nao 6 realmente necessario especificar que mau 6 [+Ant], pois isso
ja a determinado pela regra mencionada, que estabelece que um item < +Q> pode ser anteposto.
Discutir esse tipo de questao so faria sentido se estivessemos empenhados em desenvolver uma
notacao formalizada e maximamente economica, o que nos parece prematuro. No momento trata-
se de observar e sistematizar dados, nao de construir uma teoria geral; em outras palavras, nosso
objetivo é descritivo, nao explicativo, e por isso nao nos ocuparemos de eliminar eventuais
redundancias da notacao utilizada.

Q 4

BEST COPY AVAILABLE



PERINI et alli 217

como vimos, considerando os quatro itens mau, ruim, caneta e paternal e os
tres tragos <Q>, <R> e [Ant], definimos quatro classes. Cada classe
compreende certo mimero de itens cujo comportamento relativo a ordenagao
dentro do SN 6 semelhante.

4. A taxonomia e a analise

Essa definigao de tragos tern uma relagao muito Intima corn a analise
propriamente dita da ordem dos termos no SN. Pode-se perguntar se 6 a analise
que deriva das classes ou as classes que derivam da analise; mas essa pergunta
nao faz muito sentido, e nao pode ser respondida de maneira direta.

Acontece que uma analise 6 em grande parte feita de generalizagoes, e
as generalizagoes implicam na postulagao de classes; nesse sentido, construir
a analise e estabelecer classes sao tarefas concomitantes e interdependentes.
Digamos que se parta da observagao de fatos: o item mau pode ocorrer tanto
antes quanto depois do nucleo. Outra observagao particular 6 que mau possui
o trago semantico <+Q>, ou seja, pode ter acepgao qualificativa.

Aqui estamos ainda em urn estagio de generalizagao muito incipiente,
e no que diz respeito a rnau nao temos mais que duas afirmagOes particularizadas.
Teremos uma analise a partir do moment() em que tentarmos uma generalizagao.
Por exemplo, podemos dizer que mau pode ocorrer anteposto ou posposto porque
tern o trago <+Q>. Isso equivale a dizer que "todo item marcado <+Q> pode
ocorrer anteposto ou posposto ao nucleo" e essa afirmagao ja 6 mais do que
uma simples observagao. Engloba uma generalizagao, e portanto jd 6 uma analise
(ou parte de uma analise).

Mas mesmo para formular essa generalizagao somos obrigados a
estabelecer classes: a afirmagdo "pode ocorrer anteposto ou posposto ao nucleo"
se predica nao de urn item lexico, mas de uma classe de itens, ou seja, de todos os
itens marcados <+Q>. 0 estabelecimento de classes 6 essencial para a formulagao
das generalizagOes, e portanto para a elaboragao da analise. E, por outro lado, as
classes so fazem sentido dentro de uma analise: senao como justificarfamos a
escolha do trago <Q> e nao, por exemplo, um trago que exprimisse o carater
"desfavoravel" ou "desagradavel" da semantica de mau? Naturalmente, porque
o trago <Q> 6 relevante para a descrigao das possibilidades de ordenagao da
palavra mau, ao passo que o fato de que essa palavra significa uma coisa
desagradavel nao tern importancia para a descrigao das suas possibilidadeg de
ordenagao.
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Assim, nao se pode dizer que a taxonomia precede a analise, nem vice-
versa; nem sequer que uma "depende" da outra. Antes, a taxonomia 6 um dos
aspectos da analise. A analise da ordem dos termos do SN lanea mao de fatores
independentes de qualquer taxonomia lexica (notadamente fatores de ordem textual
e pragmatica); por isso nao se pode identificar a taxonomia corn a analise. Mas a
taxonomia é urn ingrediente basic° da analise, ja que se observa que certos tipos
de itens, definiveis em termos de suas propriedades semanticos ou formais, se
comportam de maneira especial do ponto de vista da ordenaedo.

Voltemos agora a questa° do trap formal [-Ant] que, como vimos,
identifica o item ruim como exceed°. Esse trap, ao caracterizar urn item segundo
seu comportamento dentro do SN, automaticamenteestabeleceuma nova classe:
dentre os itens marcados <+Q> 6 necessario distinguir dois grupos: aqueles que
sao proibidos de ocorrer antepostos e aqueles que nao sofrem essa restriedo. Isso
6 parte legftima da taxonomia, pois se justifica em termos das conveniencias da
descried°. 0 fato de uma das classes definidas por [-Ant] ser muito menos extensa
do que a outra nao afeta a questa° em si; apenas nos autoriza a chamar esses
casos minoritarios de "excee-Oes".

Assim, uma pessoa que aprende o item mau precisa ficar sabendo uma
serie de coisas, entre as quais: (a) esse item tem os traps <+Q, +R>; e (b)
esse item nao e exceed° a regra que autoriza os itens <+Q> a ocorrerem
antepostos ao nucleo. Naturalmente, certas estrategias de aprendizagem
oferecem atalhos, como considerar que um item nao 6 exceed° ate prova em
contrario. Mas o resultado final 6 o mesmo: as exceefies se classificam a parte
(dentro da classe mais geral a que pertencem), o que automaticamente coloca
as nao-exceebes tambem a parte. Consideramos pois uma classe o conjunto
de todos os itens cujo comportamento relativo a ordenagao no SN seja identico,
ou sej a, que tenham exatamente a mesma matriz de traps compreendidos
of os traps idiossincraticos do tipo [Ant].

5. Representaedo das classes em traps

As classes, como vimos, se definem atraves de matrizes de traps; e
esses traps sao em parte semanticos, em parte formais (isto 6,
morfossintaticos). Ha uma diferenea nftida entre traps semanticos e formais:
ester ultimos muitas vezes sao ad hoc, pois nao encontram motivaedo
independente em outros setores da gramatica; 6 o caso do trap [Ant], com o
qual estamos lidando. Ja os traps semanticos nao sao ad hoc: sao essenciais
nao apenas para efeitos de descried° da ordem dos termos no SN, mas ainda
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para a caracterizacao do significado propriamente dito das palavras. Assim,
por exemplo, a marca <-Q> no item caneta nos informa que esse item nao
ocorre anteposto ao nude°, e tambem que caneta nao pode exprimir uma
qualidade atribufvel a um objeto.

A importancia dessa distincao vem de que urn trap semantic° tern,
por assim dizer, existencia independente, sendo essencial para descrever urn
fato, a saber, o significado de urn item. Mesmo se nao for relevante para
outros propOsitos, o trago semantic° precisa figurar na analise porque sendo
certos itens ficarao corn sua caracterizacao semantica incompleta. Ja urn trap
formal tira toda a sua razao de ser de sua utilidade gramatical.

6. Sobre a natureza dos traps

Ha urn aspecto do comportamento gramatical dos itens que precisa ser
sempre levado em conta, que 6 sua flexibilidade categorial, ou seja, sua grande
capacidade de mudar de classe (semantica e/ou morfossintatica) segundo as
necessidades expressivas do falante. Essa flexibilidade categorial levanta certos
problemas para a analise.

Voltemos ao item caneta: foi proposto acima que esse item seja marcado,
no lexico, corn o traco <-Q>, significando que nao pode ocorrer modificando
(ou qualificando) o micleo: nao tern potencial qualificativo. No entanto, nada
impede, em principio, que a partir de amanha caneta comece a ser usado
qualificativamente. E o que acontece as vezes corn itens originalmente <-Q>,
como cabeca, que passou recentemente a ser utilizado (em certa variedade
coloquial) qualificativamente: um filme cabeca (um flume inteligente). Como
6 que isso pode acontecer, se o termo era <-Q>, e portanto nao tinha potencial
qualificativo? Nao estarfamos, com essa marca, negando a possibilidade de
uma coisa que 6 comprovadamente possfvel?

A pergunta tern razao de ser, e pode ser respondida lancando-se mao
da distincao entre sincronia e diacronia.

Ao se falar de "potencial" deve-se distinguir dual noci5es: primeiro, o
potencial que um item possui de ser utilizado de determinada maneira sem
que seu use cause efeito de inovacao (coisas como: efeito humoristic°,
variedade ou dificuldade de interpretagdo etc.). Nesse sentido, caneta 6
certamente destitufdo do potencial expresso pelo trap <Q>, devendo ser
marcado <-Q>; e 6 nesse sentido que a nocao de "potencial" nos interessa.

6 5 "(
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Jd a nogdo diacronica de "potencial" se refere a possibilidade de urn
item ser utilizado de determinada maneira como inovacao. Assim, hoje, o uso
de caneta como qualificativo e em princfpio possivel, mas constituirdinovagao,
acarretando os efeitos mencionados. Foi o que ocorreu corn cabeca as primeiras
vezes que se falou de papo cabeca, filme cabeca etc. A diferenea esta em que
a primeira nogao de "potencial" se refere ao armazenamento de uma
possibilidade como parte da convened° lingiiistica vigente (o que chamamos
"lingua portuguesa"); a segunda nogao se refere as possibilidades de mudanea
dessa convened°.

Embora nao nos interesse neste momento, a nocao diacronica tem
relevancia e distingue a sua moda os itens lexicos entre eles. Assim, caneta
pode, concebivelmente, passar a ser utilizado qualificativamente; mas
certamente o mesmo nao vale para corriamos, sempre ou em. Por isso,
importante distinguir o potencial de uso (sincrOnico) do potencial de mudanca
(diacronico); aqui nos interessa o primeiro.

Essa posigao tern coroldrios para a interpretagao do que, precisamente,
nos dizem os tragos utilizados na andlise. Assim, quando utilizamos um traco
qualquer, digamos <4-T>, para marcar um item, estamos dizendo o seguinte:

"esse item (ou, mais exatamente, essa palavra; ver a segao 2) pode ser
utilizado como "1, e esse use e aceito pela comunidade como parte da
convenedo, e nao como uma tentativa de modificar a convengdo."

7. Substantivos e adjetivos

7.1. 0 micleo do SN

Vamos exemplificar a aplicagao dos principios discutidos ao caso dos
elementos habitualmente colocados sob o r6tulo de "adjetivos" e "substantivos".
Para isso comegaremos examinando a nocao de "nixie° do sintagma nominal"

uma nogao que se encontra na base da distingao entre adjetivos e
substantivos, mas que nao esta definida de maneira satisfatoria na literatura a
que tivemos acesso (por exemplo, nos artigos reunidos em Corbett et al. (1993).
Aqui apresentaremos a solueao proposta em Perini et al. (1996).

Mostrou-se nesse texto que a definigao de base puramente posicional,
como por exemplo a proposta em Perini (1995), nao funciona. A razao principal
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6 que, ao se tentar definir o nude() posicionalmente, tanto os termos que
precedem quanto os que seguem o presumfvel nucleo podem ocorrer repetidos.
Assim, qualquer definicao dependennte da poste-do (digamos, "o terceiro termo a
partir do final do SN") esbarra no fato de que n-do se pode saber de antemao
quantos termos repetidos estao presentes em um SN particular. Nao obstante,
estamos convencidos de que 6 necessario atacar o problema da definig-do do
nucleo, a fim de permitir a prOpria formulagao das questoes de ordenagdo dos
termos: se o objetivo da analise 6, por exemplo, discutir a posicao do adjetivo no
SN, essa posigdo sera definida em relagdo a que?

A conclusdo a que se chegou 6 que o nucleo do SN n-do 6 uma entidade
definfvel formalmente (a partir de sua posigdo no sintagma, ou de outros
fatores, como o controle da concordancia); antes, trata-se de uma funcao
semantica, a saber, o nucleo 6 o termo do SN que esta tornado em acepedo
referencial ou seja, como "designagao de uma coisa".

As bases que permitem ao ouvinte determinar qual dos termos de um
SN veicula a acepgdo referencial estao expostas em Perini et al. (1996: 75
sqq). Aqui damos apenas um exemplo: seja o sintagma o carro amarelo: a
palavra amarelo, em virtude de sua matriz semantica armazenada no lexico,
pode ser referencial (como em o amarelo esta na moda) ou entdo qualificativa
(casa amarela). Mas carro s6 pode ser referencial. Portanto, em o carro
amarelo a palavra carro 6 referencial ("R") e amarelo qualificativo ("Q"). Ha
razoes para crer que em cada SN ha sempre urn centro de referencia, e apenas
um; no caso em pauta, 6 carro, e 6 esse o nucleo.

Isso explica, entre outras coisas, a facilidade que tem os ouvintes de
identificar o nucleo de um sintagma, ja que essa identificagdo 6 resultado direto
da prOpria compreens-do do sintagma. Seria pouco plausfvel argumentar que
os ouvintes encontram o nucleo a partir de urn computo da posigdo do elemento
dentro do sintagma.

7.2. Adjetivos e substantivos

A analise do nucleo do SN resumida acima acaba inviabilizando a
definicao formal de "adjetivo" e "substantivo". Acontece que a definicao formal
se basearia no potencial funcional de cada palavra: o conjunto de fungfies
sintaticas que cada uma pode ocupar. Por exemplo, dirfamos que paternal 6
um "adjetivo" porque ndo pode ser nucleo d6 SN, e Jotio 6 "substantivo"
porque pode. Se o nucleo do SN pudesse ser definido em termos formais
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digamos, atraves de sua posigao exclusiva dentro do sintagma terfamos
que "adjetivos" e "substantivos" seriam classes morfossintaticas distintas.

Mas a partir do momento em que se nega a diferenciagao morfossintatica
entre o nucleo e os demais termos do SN (em particular os modificadores
realizados por "adjetivos" tradicionais), torna-se impossfvel aplicar essa
definigdo: os "adjetivos" e os "substantivos" tradicionais tem o mesmo potencial
funcional sintatico, isto 6, ocorrem no mesmo conjunto de fungOes sintaticas.
Logo, pertencem, formalmente falando, a uma unica classe. 0 que distingue
esses tipos de palavras sao suas potencialidades semanticas: paternal se
distingue de Jotio por nab ocorrer em acepgao referencial (paternal nao é "o
nome de uma coisa"). As potencialidades formais observadas desses itens sac)
decorrencia autornatica de suas potencialidades semanticas: cada item tem
este ou aquele comportamento formal em virtude de significar isto ou aquilo2.

De certo modo isso nos leva de volta a intuicao tradicional de que o
substantivo seria a palavra que nomeia as coisas. Mas nossa analise se diferencia
da tradicional em pontos cruciais: negamos que o substantivo e o adjetivo
existam como classes autOnomas, morfossintaticamente caracterizaveis. Em
vez disco, a diferenga tradicionalmente percebida entre "adjetivo" e
"substantivo" se interpreta como uma diferenga entre palavras que podem ser
nomes de coisas (isto é, que podem ter acepgao referencial; ou ainda, que sao
marcadas <+R>) e palavras que nao podem.

Essa posigan permite capturar um fato extremamente importante, mas
que nab se encaixa na analise tradicional: a existencia de grande niimero de itens
que podem ocorrer em acepgdo referencial ou qualificativa, como amigo:

Meu melhor amigo [acepgao referencial]
Urn gesto amigo [acepgao qualificativa]

Qualquer sistema que s6 considere duas alternativas (substantivo X
adjetivo) precisa deixar de lado a diferenga entre paternal, Joao e amigo,
porque aqui temos tres tipos de comportamento distinto (semantic° e
morfossintatico).

2 Essa Tao a uma afirmacao de valor geral; pode haver, e certamente ha, casos em que tracos
puramente formais distinguem grupos de palavras em classes diferentes. Por exemplo, nao vemos

maneira de caracterizar semantiCamente os substantivos masculinos face aos femininos.
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A presente proposta descreve os fatos a partir de fatores semanficos
inevitaveis, que precisam de qualquer maneira figurar na analise: Joao 6 urn
nome de coisa, e s6 isso; paternal 6 uma qualidade, e s6 isso; amigo pode ser
as duas coisas. A presenca desses traps na potencialidade semantica dessas
palavras 6 algo que consideramos urn fato, nao uma decorrencia desta ou
daquela teoria.

8. Consequencias para a taxonomia

8.1. Princfpios

As conseqiiencias desta analise para a questa° da classificagao das
palavras sao 6bvias: morfossintaticamente, adjetivos e substantivos nao se
distinguem. Teremos que coloca-los juntos em uma s6 classe formal, a qual
podemos chamar nomes (seguindo Camara, 1970).

E preciso observar, contudo, que isso nao significa que nao haja distingoes
morfossintaticas entre as palavras em geral. Certamente a diferenga entre urn
verbo e um substantivo nao pode ser reduzida totalmente a fatores de significado:
o verbo se conjuga, ocupa uma fungdo sintatica prOpria etc. Mesmo dentro do
SN, muitos elementos poderdo ser colocados em classes a parte por razoes formals.
Por exemplo, nao se conhece nenhuma raid.° semantica para que o artigo ocorra
em sua posigdo caracterfstica a cabega do sintagma. Logo, o artigo precisa (pelo
que sabemos hoje) ser segregado da classe dos nomes, formando uma classe que
se define por urn comportamento sintatico pr6prio.

0 comportamento dos diversos elementos do SN (exceto o dos nomes)
esta ainda pouco estudado. Uma tarefa que se coloca de imediato 6 a de
investigar quantos e quais tipos de comportamento formal se podem distinguir
dentre os elementos que comparecem no SN. E provavel que palavras como
todos, o, meu, outro, cinco etc. nao possam ser inclufdas dentro da classe dos
nomes. A se confirmar essa hipOtese, elas escapariam as regras que governam
a posicao dos nomes, exigindo regras pr6prias. Uma conseqencia seria que
elas teriam que se colocar em classes diferentes da dos nomes.

8.2. Os nomes

0 caso dos nomes, no momento, Pica assim:

(a) parece que existe uma classe, morfossintaticamente distingufvel, que
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englobaria grosso modo as classes tradicionais dos "adjetivos" mais os
"substantivos" (com o provavel acrescimo de alguns "pronomes"). Os
membros dessa classe se caracterizam por sua distribuigao: ocorrem na
parte final (a "area direita") do sintagma. A ideia e que a classe dos
nomes poderia ser definida posicionalmente. Ainda grosso modo, os
nomes correspondem aos elementos "lexicais" mencionados na literatura
tradicional; os outros seriam os "funcionais". Evitamos utilizar essa
nomenclatura porque nos parece apriorfstica e baseada em criterios mal
delimitados; mas por tras dela ha uma intuigao que pode ser valida;

(b) entre os nomes existe uma grande variedade de tragos semanticos. Alguns
desses tragos semanticos sao relevantes para o posicionamento dos itens,
outros nao. Assim, por exemplo, o item Joao denota urn objeto concreto,
e o item santidade urn objeto abstrato; mas essa oposigao (concreto/
abstrato) nao funciona na determinagao da posigao dos itens dentro do
SN. Desse ponto de vista, Jotio e santidade sao identicos, e sua oposigao
nao interessa para efeitos de taxonomia. Por outro lado, o item japones
pode ser proventivo (nascido ou proveniente do Japao) ou agentivo
(praticado pelos japoneses); ja o item violento nao pode ser nem
proventivo nem agentivo, mas pode ser qualificativo. Acontece que essa
diferenga se reflete nas possibilidades de posicionamento: as acepgoes
agentiva e proventiva so sao disponfveis em posigao posposta, de maneira
que se antepusermos japon 'es o resultado sera mal formado (*umjapones
carro, *a japonesa decisao) porque o item anteposto fica sem acepgao
possfvel. Ja violento pode ocorrer anteposto ou posposto, porque a
acepgao qualificativa 6 disponfvel nas dugs posigOes; donde serem bem
formados tan to temporal violento quanto violento temporal.

Simplificando bastante, a situagao 6 essa. Temos taxonomias nos nfveis
morfossintatico e semantico. E, a partir do momento em que decidimos
descrever a ordem, nao podemos escapar de nenhum desses nfveis: a descrigao
da ordem dos termos no SN precisa ter uma cara morfossintatica e uma cara
sembtica (alem de outras caras, como a funcional, da qual nao nos ocupamos
neste trabalho).

8.3. A taxonomia que buscamos

Quando falamos de "nomes", por exemplo, estamos nos referindo a
uma classe definida formalmente. E podemos deixar escapar alguma referencia
a uma subclassificagao dos nomes segundo criterios semanticos: alguns podem
ser agentivos, outros nao etc. Essa maneira de falar pode sugerir que no
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fundo a taxonomia que buscamos seria essencialmente formal: os tragos
morfossintaticos definiriam as classes, depois os semanticos definiriam as
subclasses.

Mas nao 6 isso. ROtulos como "nome" (ou, digamos, "verbo") sao
apenas abreviaturas de matrizes de tracos, e representam aproximag-Oes. A
unica maneira rigorosa de se falar da classificagao das palavras 6 utilizando
diretamente as matrizes. Assim, uma palavra como Jotio se distingue de sem
atraves de certos tragos, e de amigo atraves de outros tragos. 0 fato de que no
primeiro caso os tragos sao (tambem) formais, e no segundo s6 semanticos,
nao precisa ser colocado em primeiro piano. Vamos entender a taxonomia
como resultado de tracos gramaticais, alguns formais e outros semanticos,
sem hierarquia de tip os.
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ABSTRACT: This paper, based on a text-interative point of view, deals with
metadiscursiveness, pointing out its characteristics and functionality in the
processing of the spoken text. Different discourse reference modalities are
described, featuring focalization of the code in use, of the management of the
communicative event, and of the outline of the text structure. The data used in
the analysis are passages from Projeto NURC inqueries, D2 and EF types.

RESUMO: A partir de uma otica textual interativa, este artigo aborda a questa()
da metadiscursividade, destacando as suas propriedades e a sua
funcionalidade no processamento do text° falado. Sao caracterizadas
diferentes modalidades de referencia ao discurso, que envolvemfocalizacaes
do c6digo em uso, da gestao do evento comunicativo e do esquema de
construcao do texto. A analise tern por dados trechos de inquiritos do Projeto
NURC, dos tipos D2 e EF.

KEY WORDS: Metadiscourse; Self-Reflexiveness; Spoken Text.

PAIAVRAS-CHAVE: Metadiscurso; Auto-reflexividade; Texto Falado. .

0. Introducao

Este artigo tern por objetivo o estudo do processo da metadiscursividade,
apreendido como urn recurso importante de estruturagao textual, ativado
frequentemente na organizacao do text° falarin. A npreenoo (Jesse recurso;
pela analise de materiais do Projeto NURC/BR, contempla a descricao de urn
movimento de auto-reflexividade, pelo qual o "fazer" discursivo é referenciado
no proprio discurso.

Fundamentado numa perspectiva textual-interativa, este estudo toma por
base uma concepgao pragmatica de linguagem, como atividade verbal entre
os protagonistas de um ato comunicativo, contextualizada no espago, no
tempo e no conjunto complexo de circunstancias que movem as relagOes sociais

694



228 D.E.L.T.A., Vol. 14, N° ESPECIAL

entre os interlocutores. Na acao verbal estao, portanto, incorporados o
enunciado e suas condigOes enunciativas. A adogao desse fundamento teorico
leva a ver os componentes enunciativos como introjetados no produto
lingiiistico de um ato comunicativo o texto.

0 metadiscurso, por inscrever o produto verbal na situagao enunciativa
que o instaura, estabelece-se como uma das evidencias dessa integragao entre
enunciado e enunciacao.

Como propriedade discursiva, potencialmente presente em toda e qualquer
manifestagao textual, a metadiscursividade ganha, no caso especifico da lingua
falada, uma densidade particular, pelo fato de as contingencias da produgao
oral promoverem uma acentuada manifestagao dos fatores enunciativos na
estruturagao do texto. Fortemente ancorado no entorno espago-temporal de
interagao face a face, o texto falado é produzido de forma dinamica e
momentanea, o que favorece sensivelmente o afloramento, na sua superffcie,
de tragos da enunciagao. Em razao do monitoramento local e continuo das
construgOes verbais, esses tragos sao lingiiisticamente materializados, ficando,
portanto, acessiveis a analise. As formas metadiscursivas serao ressaltadas, na
presente investigagao, como urn dos fenomenos verbais diretamente observaveis
no produto dessa atividade emergencial de processamento formulativo.

1. Metadiscursividade: A Glosa do Pr (Trio Discurso

A propriedade basica particularizadora da metadiscursividade é a da auto-
reflexividade do discurso: este se elabora focalizando-se a si mesmo, pela
conjungdo do que é dito corn o ato de dizer. Por reportar o discurso ao ato de
enunciagao que o cria, auto-referenciando-se, o metadiscurso constitui-se
simultaneamente como discurso e como glosa sobre o discurso.

No seu estatuto de discurso auto-referente, os enunciados metadiscursivos
dao concretude a urn vasto inventario de aspectos de textualizagao, que se
desdobram em mecanismos variados de focalizagao da atividade discursiva,
como entre outros: procedimentos mais pontualizados que recaem sobre o
signo, explicando-lhe valores semanticos e funcOes em contextos comunicativos
concretos, ou sinalizando o processamento de selegOes lexicais; procedimentos
que poem em destaque unidades mais amplas, como o tOpico e o texto,
explicitando-lhes a organizagao, por marcas de aberturas, fechos, retomadas,
sfnteses, exemplificagoes, reformulagOes ou mesmo de esquemas macro-
estruturais de composigao textual; procedimentos corn foco na natureza dos
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atos de fala, pelarotulagdo de seu teor declarativo, responsivo ou interrogativo;
procedimentos evidenciadores do carater dialOgico do texto falado,
relacionados a administracao das relagOes interacionais, com alvo na eficacia
da comunicagdo, pela checagem da boa transmissao erecepcdo informacional.

Pe la caracteristica da auto-reflexividade, a metadiscursividade tern urn
ponto em comum corn a metalinguagem, compreendida como fenomeno de
auto-referenciagdo da lingua: a frase metalingiiistica centra-se no prOprio
c6digo verbal que esta na base de sua .formulacao, incidindo sobre
propriedades de forma e significado dos signor lingiiisticos. Remetendo,
assim, a estrutura da lingua enquanto sistema, a metalinguagem, tomada por
este 'Angulo, diferencia-se da metadiscursividade, por prescindir de um
elemento fundamental para a operacao metadiscursiva, que 6 a focalizagdo
do contexto discursivo. Essa distincao entre metalingua e metadiscurso
explicita uma polarizacdo entre cOdigo, abstrafdo de atualizac-Oes
interacionais, e "mice -en- scene" do c6digo, que, na Mica textual-interativa
aqui adotada, congrega o complexo da acdo verbal, coenvolvendo enunciado
e contingencias enunciativas.

Uma atenuacao dessa polarizack é vista na concepcdo que Jakobson
(1969) tern da fungdo metalingiiistica. Segundo destaca Borillo (1985), a
nocdo de mensagem centrada sobre o cOdigo, Jakobson acrescenta uma
observacao relativa a condigOes enunciativas para a ocorrencia de enunciados
metalingiiisticos: a de que eles decorrem da necessidade de destinador e
destinatario checarem, pela referencia ao c6digo, a eficacia comunicativa da
mensagem.

A observacdo de Jakobson, por reportar as operacOes metalingiiisticas
ao ato de enunciacao, representa um primeiro passo para aproxima-las das
operacOes metadiscursivas. A perspectiva pragmatica da linguagem,
enfatizando a contextualizacao das realizacOes verbais, leva a uma confluencia
entre os procedimentos metalingiiisticos e metadiscursivos, na medida em
que as remissoes as estruturas da lingua passam a ser enfocadas pelo 'Angulo
de seu funcionamento em situacOes comunicativas.

Apoiando-se nessa concepcdo mais abrangente, gerada pelo tratamento
discursivo dos fatos lingiiisticos, Borillo (1985) comenta que:

"a metalinguagem é na verdade um discurso centrado sobre o
codigo, mas (Wig° tornado em sentido amplo, remetendo tanto
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a estrutura da lingua enquanto sistema, quanto d sua ativacao
em situactio de comunicactio, i. e, movido por urn locutor, que
se dirige a um destinatario real ou virtual em
circunstancias particulares".

Ao exarninar a fungao metalingiiistica em situagao de enunciagao, Borillo
(1985) a. destaca como uma primeira modalidade de metadiscurso: a) a que
faz referencia ao discurso, especificando aspectos do c6digo em use na
elaboragao do texto. A investigagao feita pelo Autor sobre a questa() da
metadiscursividade envolve ainda outras dual formas de intervengao do
metadiscurso: b) a que se refere ao discurso como fato enunciativo, para
explicar algumas de suas condigOes, ligadas a gestao do dialogo, tendo em
vista sua inteligibilidade; c) a que se refere ao discurso enquanto construcao
de enunciados, para explicar seu desenvolvimento, sua estrategia e organizagdo
argumentativa. Esses tres aspectos funcionais da glosa sobre o discurso serao
considerados na analise do corpus, a ser apresentada no item 2 deste artigo.

Em decorrencia dessa propriedade de auto-referenciagao, pela tomada
de elementos discursivos como objeto de focalizagao, o metadiscurso entra,
na composigao do texto, em pauta diferenciada da estrutura informacional.
Denunciando momentos de processamento verbal na interagao, estabelecendo-
se como elementos explicitos de antecipagao, avaliagao e comentarios da
produgao discursiva, firmando-se como indiciadores da montagem do texto,
entre outras atuagOes, os enunciados metadiscursivos operam efetivamente
no ambito da atividade enunciativa. Como tal, mantem-se exteriores aos
contetidos das proposigoes t6picas. Entretanto, asseguram a ancoragem
pragmatica desse conteudo, ao circunscreverem a significagao proposicional,
de base informacional, no ambito das significagoes geradas pelo espago
discursivo. Assim, em seu estatuto pragmatico-discursivo, funcionam como
embreadores dos enunciados com as condigoes de enunciagao, ao apontarem
para as instancias produtoras do discurso, correlacionando-as simultaneamente
com a estruturagao textual-interativa.

GUlich e Kotschi (1995) reconhecem, igualmente, essa dimensao diferente
que o metadiscurso assume relativamente a estrutura informacional. Focalizados
como procedimentos apicos de qualificarao, que envolvem avaliagoes e
comentarios de uma expressao ou seqiiencia de expressoes integrantes do
discurso em processo, os enunciados metadiscursivos, segundo os Autores,
nao atuam.imediatamente no piano da estrutura informativa. Constituem
manifestacOes explicitas de controle da atividade discursiva, que suspendem
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momentaneamente o fluxo informacional, designando propriedades de
constituintes discursivos sob seu escopo.'

A diferenga entre enunciados metadiscursivos e proposigOes tOpicas ganha
evidencia, no espago textual, pelo fato de que o estatuto de metadiscurso 6 sempre
assinalado. Nessa sinalizagdo entramprocedimentos verbais de natureza e niveis
variados, indo de fatos pros6dicos a construgOesreferenciadoras do processamento
lingiiistico-textual-interativo. Esses procedimentos sinalizadores podem apresentar
diferentes graus de estereotipia e ganharem formato ora mais estendido, ora mais
conciso. Observados em relagao a unidade tOpica, mostrani uma tendencia para
ocorrerem como incisos, o que salienta a diferenga dada pela tonica pragmatico-
discursiva que eles comportam. Vistos em relagao ao seu escopo segmento do
discurso por eles referenciado os operadores de metadiscursividade tendem a
se posicionar como prefaciadores, e, portanto, como mecanismos que anunciam
antecipadamente, no texto, o valor discursivo do fragmento que eles introduzem.
Indiciam-lhe o estatuto e fungOes discursivas (por exemplo, o seu papel de sintese,
reformulagao, repetigao, exemplificagao) apontam seu lugar e relagao com as
demais partes integrantes do texto, na macro-estrutura textual, qualificam sua
forga ilocutOria, explicitam sua diregao argumentativa, comentam propriedades
de unidades lexicais que o constituem, conferem sua eficacia na relagao
comunicativa entre os interlocutores.

Em escala menor, a posigao nao prefaciadora pode destacar algumas das
fungoes acima, como é o caso da ultima, mais propensa a ser expressa por
operadores que sucedem seu escopo, como fecho do segmento objeto de sua
referencia.'

A observagao dos papas exercidos pelos operadores metadiscursivos
demonstra uma intrincada rede de fungOes, marcadas por uma multiplicidade
de possibilidades sinalizadoras.3 A diversificagao dos mecanismos indiciadores

1 Embora concordemos coin Gulich e Kotshi, no que diz respeito ao destaque do dominio particular
de atuacao do metadiscurso, nossa concepcio integrativa de introjecao dos fatores pragmaticos
na tessitura lingiiistica do texto distancia-nos de sua visao estratificada da estruturaclo textual em
camadas, que leva os Autores a distinguirem entre urn procedimento basic° (verbalizaccio) e
erocedimentos adicionais de producao discursiva (tratamento e qualificapio).

A observacao aqui feita levanta a questa() das correlaceies entre posicao e funcao dos operadores
metadiscursivos, como possivel campo de investigacao.

3 Essa constatacao suscita uma frente de pesquisa que correlacione a pluralidade sinalizadora
corn a multifuncionalidade metadiscursiva. Urn ponto a ser examinado seria a possivel ligacao
entre determinadas funcOes e mecanismos sinalizadores especificos para
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de metadiscursividade torna a sua listagem bastante extensa e complexa, o que
dificulta uma categorizagao das unidades al envolvidas. Trata-se, com efeito, de
uma lista aberta, constituida por uma variedade de formas e construgOes
lingiiisticas, semprerenovada no dinamismo das in teragOes verbais.

Uma outra questa° que destaca a dificuldade de categorizagao dos referidos
operadores diz respeito ao fato de poderem estar elipticos, na construgao
sinalizadora, exatamente os termos referentes a atividade enunciativa, que
explicitariam a focalizagao auto-reflexiva do discurso. A auto-reflexividade do
discurso ganha evidencia, nesses casos, pelarecuperagao desses termos, facilmente
viabilizada corn apoio em dados do evento comunicativo. Observe-se, por exemplo,
a ausencia dos verbos de natureza declarativa em contextos como: Co;npreendeu?
Em primeiro lugar que podem ser automaticamente decodificados como
Comprendeu o que eu disse? Em primeiro lugar, quero me referir ao seguinte.

2. Analise

A analise da manifestagao da metadiscursividade em lingua falada, aqui
empreendida, assenta-se no exame da funcionalidade do metadiscurso na
configuragao das relagoes textuais-interativas. Os papeis a serem caracterizados
contemplam as nes modalidades de referencia ao discurso, apontadas por Borillo
(1985), e ja mencionadas no item anterior.

As passagens selecionadas para analise constam do material do Projeto
NURC, e mostram duas situagoes diferenciadas de coleta de dados: uma, em que
o discurso a mediado por um entrevistador, que aciona o dialogo, provocando a
fala dos informantes, e outra, em que nao se verifica essa mediagao, transcorrendo
a fala por conta e iniciativa do proprio informante. No primeiro caso, enquadra-
se o inquerito do tipo D2 (Dialog° entre Dois Informantes), rnimero 255, do
NURC/SP e, no segundo, o inquerito do tipo EF (Elocugao Formal), niimero
049, do NURC/SSA.

0 D2 6 previsto como tomada de fala mais espontanea entre os Locutores
em interagao, reduzindo-se o papel discursivo do Documentador a eventuais
participagOes, com o intuito de manutengao do dialogo que se desenvolve entre
os Informantes. No entanto, no caso especifico do D2 escolhido, a presenga do
Documentador, na ativagao do evento interacional, 6 mais marcante, o que
aproxima esse inquerito de uma situagao tipica de entrevista, caracteristica de
uma outra modalidade de material do NURC, o DID (Dialog° entre Informante
e Documentador).
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A prOpria natureza do papel discursivo do Documentador implica o
desencadeamento de atos de fala centrados nofazer discursivo, uma vez que,
enquanto alimentador de dialog°, o Documentador tern o discurso como objeto
de sua fala. A ocorrencia do metadiscurso 6, portanto, uma constante nas
intervengoes do Documentador. No D2 sob analise, o aumento da freqiiencia
do metadiscurso esta em relagao direta corn as circunstancias especiais de
participagao ativa do Documentador, af verificada.

Este fato 6 visivel no segmento abaixo, que recorta tres momentos de
manifestagao do Documentador, seguido do turno de urn dos In formantes.4

Doc. corn respeito ao telefone como eu digo eu gostaria que
o senhor colocasse o significado vamos dizer ... do
telefone para as comunicaciies em tese o senhor jfi
colocou mas eu gostaria que o senhor amiudasse

900 um pouco
(...)

945 Doc. entao entao agora nos vamos mexer aqui num
assunto que parece ser umpouco mais amplo o problema
da imprensa ... professor ... R. quer falar sobre
a imprensa ou dd a primazia aqui ao professor C.?

(...)
Doc. professor C. ... professor R. poderiam nos mencionar

vamos dizer na escala de:: ... flan sei se seria certo de
valores os problemas de uma cidade:: ... de uma

1415 ciDAde comum I
Ll (...)

1475 L2 e eu nao teria muito que acrescentar o C. de certa
forma colocou muito bem o problema eu poderia so
complementar me referindo por exemplo a alguns
aspectos como a poluictio que hoje em Sao Paulo se
torna insuportdvel ne? e a poluictio é reflexo exatamente

1480 dessa atitude individualista ne? do homem de urn modo
geral ... corn seus condicionamentos 01/ atuais ne? eu ate
costumo dar o exemplo ne? o sujeito monta uma fdbrica
na beira de urn rio ne? entao ele nao esta muito
preocupado em saber se o residuo daftibrica despejado no

1485 rio vai matar os peixes que estao dentro daquele rio ele

4 A analise do corpus nao contemplara todas as ocorrencias de metadiscurso, mas ressaltara as
mais representativas das func5es destacadas em cada ponto dente artigo.
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estd preocupado que a fdbrica produza e de urn lucro que
ele precisa daquele lucro et cetera quer dizer em primeiro
lugar ententle? vem as suas preocupacoes pessoais o
seu lucro entende? depois a comunidade
(...)
mas ntio e so em Sao Paulo ... eu acho que mesmo na
cidade pequena as vezes acontece isso quer dizer as vezes
a cidade e pequena o sujeito conhece o problem(' do outro

1515 mas tambem vive na dele como se diz na giria ne?
(D2-SP/255)5

Os tres lances de fala do Documentador acusam uma fling-do
preponderante de seu desempenho, que 6 a de sustentar a continuidade do ato
comunicativo, pela freqiiente proposicao de tepicos a serem abordados pelos
Locutores:

(1) corn respeito ao telefone
(2) eu gostaria que o senhor colocasse o significado vamos dizer

... do telefone para as comunicacties
(3) entao entao agora nos vamos mexer aqui num assunto

que parece ser um pouco mais amplo o problem(' da
imprensa

(4) professor C. ... professor R. poderiam nos inencionar vamos
dizer na escala de:: ... - sei se seria certo - de valores
os problemas de uma cidade:: ... de tuna ciDAde comum

Em todos os casos acima, observam-se prefaciadores metadiscursivos
(em negrito) que conferem estatuto de tOpico discursivo ao segmento
subseqiiente, por eles escopado (sem negrito). A nomeacao do topic°, assim
desencadeada, ganha teor de metadiscurso, porque enquadra, no ambito do
discurso, os elementos referenciados, ao fazer deles pontos de centragao do
dialogo, em seu andamento. Estabelecidos desse modo como tOpicos a serem
focalizados, tais elementos escopam, por sua vez, toda a porgao textual, de
base cognitivo-informacional, concernente a eles. Configura-se, entao, a referida
ancoragem dos dados da estrutura informacional no contexto discursivo,
traduzindo a estreita articulacao entre os componentes ideacionais e os
metadiscursivos, na elaboragao textual-interativa.

5 A citacao deste D2 6 feita conforme transcricao publicada em Castilho e Preti (1987).
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A afericao da qualidade de t6pico respalda-se na presenga, no corpo dos
segmentos metadiscursivos prefaciadores, de recursos tematizadores (corn
respeito, em (1) e de termos que designam atividades verbais (colocasse o
significado, em (2); vamos mexer aqui num assunto, em (3); poderiam nos
mencionar, em (4)). Essa designagao das atividades verbais 6 essencial para o
reconhecimento da auto-reflexividade do discurso, particularmente em
situaches interacionais no molde de entrevistas, como a do D2 em analise,
onde as aches verbais nomeadas correspondem as atividades pressupostas no
desempenho do papel discursivo dos entrevistados.

0 conjunto de comentarios sobre os fragmentos de (1) a (4) demonstra a
dinamicidade da instauracao do processo metadiscursivo, pela agao recfproca
entre as partes constituintes desse processo e pela interdependencia de varias
funches: a atribuicao de estatuto de t6pico a urn segmento discursivo relaciona-
se a previa nomeagdo do t6pico, que, por sua vez, se sustenta em diferentes
designaghes da agao verbal (falar acerca de), concernente com a nogdo de t6pico.

Os procedimentos de topicalizagao, pontuando quadros de referencias
ao longo do dialogo, concretizam uma forma de intervengao do metadiscurso,
que se refere ao discurso, enfocando a sua construgao (cf. Borillo, 1985).

Na apresentagao de topicos, feita pelo Documentador, a nomeagao de
aches verbais pode vir acrescida de qualificagoes, que esclarecem as condicoes
sob as quais a atividade verbal se realiza o que lhes confere cunho
metadiscursivo. E o que acontece no primeiro lance de fala do Documentador,
no qual este insiste na continuidade de urn t6pico ja em curso (telefone),
precisando-lhe um aspecto (o significado do telefone para as comunicaf5es),
para, em seguida, qualificar a atividade do falante:

(5) em tese o senhor jci colocou mas eu gostaria que o
senhor amiudasse um pouco

No trecho acima transcrito, a expressao ern iese mostra uma avaliacdo
inicial que o Documentador faz do grau de extensdo corn que o assunto em
pauta foi ate entao abordado pelo locutor. Na sequencia, o verbo amiudasse
traduz a sugestdo de particularizacao do t6pico, concentrando em si a
designacao metaffsica de uma acao declarativa e, simultaneamente, a
qualificacao dessa acao (falar detalhadamente).

Os recursos metadiscursivos destacados, asL .1dos a todo um conjunto
de fatos lingufstico- argumentativos co-ocorrentes no contexto, denunciam o
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exercicio de urn controle polido, por parte do Documentador, sobre o
comportamento verbal do locutor. Essa constatagao mostra a
metadiscursividade a servigo da configuragao das relagoes interacionais.

No delineamento dessas relagOes, a representagao da instancia do locutor
no texto pode realizar -se tambem metadiscursivamente. Isso se da claramente
no segmento (6), onde vemos o Documentador referir-se aos Informantes,
enquanto sujeitos do discurso, a fim de gerir o dialogo, tendo em vista a
selegao do locutor a quern deve ser delegado o turno subseqiiente.

(6) ...professor ... R. quer falar sobre a imprensa ou dk primazia
aqui ao professor C.?

Essa forma de administragao do evento interacional acusa o envolvimento
de mecanismos metadiscursivos, na referencia ao discurso como fato
enunciativo (Borillo, 1985). Ja o fato que comentaremos a seguir enquadra-se
em uma outra modalidade de referencia ao discurso, vista por Borillo como
explicitadora do cOdigo corn base no qual o texto esta sendo construldo. Tal
fato encontra-se na passagem (4), aqui retranscrita:

(4) professor C. ... poderiam nos mencionar vamos dizer na escala
de:: ... nao sei se seria certo - de valores os problemas de
uma cidade:: ... de uma ciDAde comum

Os incisos metadiscursivos assinalados projetam a preocupagao corn a
formulagao lingiiistica do texto, no que diz respeito ao processamento de
selegoes lexicais. 0 marcador vamos dizer e a frase parentetica nao sei se
seria certo sinalizam, conjuntamente, o problema formulativo da pertinencia
dos signos escolhidos, para a adequada expressao do topic° discursivo, que o
Documentador esta submetendo aos Informantes. Segundo Silva (1995),
sinalizadores metadiscursivos dessa natureza revelam uma estrategia pela qual
o falante, ao anunciar ao ouvinte que uma dada formulagao nao é totalmente
satisfatOria, torna-o ctimplice da imprecisao verbal, diminuindo
automaticamente sua prOpria responsabilidade por ela. Coloca-se, pois, em
questao, o cOdigo em funcionamento numa situagao efetiva de comunicagao,
e a eficacia de seu use para a boa consecugao dos objetivos interacionais.

Assim como o metadiscurso oferece pistas para a identificagao e a
caracterizagao do papel discursivo do Documentador, na mobilizagao das
relagOes textuais-interativas, dados metadiscursivos importantes tambem
ressaltam da materialidade lingilistica do texto, na revelagao das fungoes
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tipificadoras dos Informantes. 0 trecho do D2-SP/255, sob analise, registra o
turno de urn dos Informantes (L2), que se situa ap6s a fala de Ll (nao transcrita).
Ambos discorrem sobre o mesmo tOpico,principaisproblemas de uma cidade
comum, introduzido pelo Documentador.

A fala de L2 comporta traps metadiscursivos que, ao mesmo tempo
que nomeiam a atividade verbal peculiar a funcao de falar sobre o terra
proposto, caracteristica do papel do entrevistado, definem L2 como locutor
subseqiiente a Ll:

(7) é eu nao teria muito que acrescentar ...o C. de certa
formacolocou muito bem o problema eu poderia so
complementar me referindo por exemplo a alguns aspectos
como poluictio

Alem de qualificarem a fala de L2 como sucedanea a de Ll, os verbos
acrescentar e complementar materializam no texto a parceria no
desenvolvimento do tOpico, pondo em evidencia uma interactio centrada
(Goffman, 1976). Observa-se, com efeito, que L2 tem por parametro o
desempenho de seu interlocutor, que é positivamente avaliado: o C. de certa
forma colocou muito bem o problema. Trata-se de mais uma frase de cunho
metadiscursivo, por tomar o discurso do interlocutor como objeto de
consideragao e comentario.

Alavancada na fala de Ll, a de L2 faz o t6pico progredir, mediante uma
operagao exemplificadora, veiculada_pelo marcador metadiscursivo por
exemplo, prototipico dessa operagao. E por essa via que se da a entrada do
subt6pico poluicao como reflexo de atitudes individualistas, concretizador da
exposicao anteriormente feitapelo parceiro, sobre o individualismo em cidades
grandes.

A estruturagao interna dense subtopico compreende uma introducao,
em que se coloca a tese, e urn desenvolvimento, por meio de um procedimento
de exemplificagao, nitidamente marcado pela frase operadora da
metadiscursividade eu ate costumo dar o exemplo ne ? (1. 1481-1482).
Essa frase classifica o seu escopo (de o sujeito a et cetera - 1. 1482 a 1487)
na categoria discursiva de exemplo, preenchendo a funcao, apontada por
Borillo, de Or em relevo aspectos da construcao do texto. No esquema de
composicao do texto, a referida frase atua ainda como fator de coesao, na
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medida em que articula a introducao e o desenvolvimento do subt6pico,
conjugando a tese e o argumento comprovador.

Se, na situagao acima, a frase metadiscursiva funciona relativamente a
seqiiencias estruturais do t6pico, nos contextos em que o metadiscurso destaca
o c6digo como objeto, sao pontualizadas unidades menores, como em (8):

(8) as vezes a cidade é pequena o sujeito conhece o problema do
outro mas tambem vive na dele como se diz na giria ne?

0 enunciado metadiscursivo como se diz na giria escopa a express-do
vive na dele, contextualizando-a em um subc6digo especial o da linguagem
giria. Dessa sinalizacao de mudanga de registro, infere-se a preocupagao do
Informante em preservar-se de reacees desfavoraveis ao seu desempenho de
falante culto da lingua, evitando, assim, a tipificagao negativa de sua
formulagao. Essa visivel estrategia de preservagao de face reflete o jogo das
relagoes interpessoais em urn evento comunicativo de lingua falada. Corn
procedimentos dessa ordem, o Informante do NURC deixa entrever a
consciencia que tern do desempenho verbal dele esperado, nessa situagao
particular de coleta de dados de norma culta.

Passando, agora, ao segundo trecho recortado para an alise, relembramos
que o criterio para a sua escolha recaiu no fato de que, nele, nao ha a mediagao
de urn Documentador. Este trecho é extraido de urn inquerito do tipo EF
(Elocucao Formal), que registra uma situagao de comunicagao diferenciada
da do D2. Aqui, como dissemos, o Informante toma a iniciativa da fala,
discorrendo sobre urn tema pre-estabelecido, em contexto de sala de aula.
No papel de professor, domina quase exclusivamente o turno, exercendo sua
agao verbal numa situagao marcadamente didatica.

Os reflexos dessas condigoes comunicativas se fazem notar na elaboragao
textual, com predominancia da estrtutura ideacional do discurso sobre a
interpessoal, e corn maior projecao da organizacao global da informagao em
t6picos discursivos. Essas caracteristicas propiciam o surgimento do
metadiscurso, pontuando o texto, com referencias a sua macroestrutura e
montagem das parses internas de sua composicao. Na perspectiva de Borillo,
o discurso torna-se auto-reflexivo, nesses casos, exatamente porque tern por
foco a construcao do texto.
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A aula analisada, sobre regiao mamaria e mediastinica, e bipartida nesses
dois supert6picos, que se sucedem linearmente, sem interposicOes de urn sobre
outro. A demarcagao desses supert6picos vem sob forma das frases
metadiscursivas (9) e (10), nas quail, respectivamente, se da o fechamento do
primeiro tOpico e a abertura do segundo.

(9) entao eu acho que nada mais nos; temos
a falar sobre a glandula ...6

(10) ... agora nos vamos passar para o nosso outro assunto o

outro assunto ... é a regiao metadiastinica enttio nos vamos
comecar a nossa regitio mediastinica

Circunscrevendo nossa analise a tessitura do primeiro supertopico,
observamos que a sua explanagdo 6 precedida de uma passagem essencialmente
metadiscursiva, de nomeagdo e enumeragdo dos subt6picos correspondentes
aos passos de progressao textual. Se a nomeacao representa a subdivisao do
assunto (cf. a metadiscursividade do vocabulo item neste contexto), a
enumeragao define a sua sequencialidade (cf. a sucessao dos numerais ordinals):

(11) Entilo e como eu tinha dito a voce ... quarto item ... é a
forma ... quinto dimensties infancia puberdade
etc ... sexto item ... nos temos a:: ... exploractio exploractio
aqui vale a dizer e exame setimo nos temos os planos
cons::titutivos sexto exploractio explomcao é o
exame feito na glandula ... nos pianos constitutivos
nos temos a pele temos o tecido subcuttineo e a camada
... retro ... mamaria ... corn a sua definictio ligamento
(especial) da mama ... oitavo nos temos os vasos e

nervos nono é e as veins'

A abertura da explanagdo propriamente dita do supert6pico, que se dá
logo ap6s o trecho acima, 6 tambern marcada por prefaciadores
metadiscursivos:

6 As citacoes deste EF sir) feitas de acordo corn transcricao apresentada em mimeo, pela equipe
do NURC/SSA.

7 Nao apresentamos integralmente a passagem, porque nao dispomos da gravacao e transcricao
da parte inicial da aula.
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(12) ... born ... entao vamos copiaram o que escreveu born
vamos comecar mamaria ora nos definimos

como sendo re gitio mamciria ... a regitio ocupada pela
gMndula mamaria

As formas grifadas em (12), ao anunciarem o inicio iminente do topic°,
funcionam como pistas indicativas de relagoes estruturadoras do texto. Nessa
fungao, elas se encadeiam em uma ordem que acusa diferentes graus de
transparencia semantica, na referencia a introdugao do tema: de um marcador
tipicamente estereotipado para a pontuagao de abertura tOpica (born), o discurso
passa a outro marcador menos cristalizado (entiio vamos), caminhando para
uma perffrase verbal, totalmente transparente na tradugao de um passo
introdutor (vamos comecar), ate chegar ao recurso de topicalizagao (regiao
marnaria), que conjuga a sinalizagao da abertura com a denominagao
explicitadora do tOpico. A complementaridade entre esses mecanismos
metadiscursivos promove urn processo de abertura enfatica do supertOpico.
A entrada na exposigao se da logo depois, napassagem em analise, pelo padrao
de uma formulagdo definidora, que se constitui como uma categoria classica,
em situagOes didaticas, para o comego de exposigoes.

0 desenvolvimento do tOpico assim introduzido obedece rigoraosamente
a itemizagao do assunto, na ordem em que ela foi enumerada no prOlogo da
aula. 0 antincio de cada etapa nova, na progressao do tOpico, é sempre
assinalado pelo procedimento metadiscursivo da topicalizagao, expresso por
estruturas rotuladoras de cada campo de centragao, que incorporam (13 a 16)
ou nao (17) locugOes adverbiais de apresentagao do assunto. Transcrevemos,
abaixo, alguns recortes ilustrativos:

(13) quanto aos/ao ',rimer° ... as mamas sao em ntimero de
duas...

(14) quanto a forma ... quanto a forma ... a glandula mamdria
como votes esttio vendo ela representa a forma de

uma semiesfera
(15) quanto as dimens5es quanto as dimens5es nos vamos

notar que na mulher existemfases em que ... as glandulas
mamcirias aumentam consideravelmente de tamanho

(16) quanto a exploracao ... a exploractio é mais do ponto de
vista clinic() pra votes terem uma iddia ... 6 urn exame que
se faz
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(17) pianos constitutivos entao nos vamos encontrar/ver
em pianos constitutivos quais sao os elementos que
constituem a glandula mamaria

Esses demarcadores metadiscursivos do esquema de organizacao do texto
sao indices de planejamento previo, que costuma caracterizar as Elocugoes
Formais do NURC. A insistencia com que sao usados faz parte de
procedimentos didaticos, que perseguem objetivos de clareza e inteligibilidade.

Por isso mesmo, esses elementos de informacao pragmdtica (Fraser,
1990) ganham especial importancia na configuragdo das relagOes textuais-
interativas. 0 processo de designagdo do discurso, instanciando momentos de
composicao textual, tem urn significativo alcance interacional, por facilitar o
trabalho de formulagdo e apresentagdo dos t6picos, e, consequentemente, de
recepgdo do texto como um todo.

A grande incidencia do pragmatico no texto evidencia-se particularmente
quando procedimentos metadiscursivos contemplam o evento interacional ern
si proprio. Esse fato 6 observado no enunciado abaixo, pelo qual se fecha o
contato da professora corn os alunos, encerrando-se a aula:

(18) born ... é so isso que eu tenho a diner ... a voces

*

Os diferentes tipos de enunciados destacados na analise poem em relevo
a propriedade basica da auto-reflexividade, pela qual o metadiscurso faz
refer'encia explicita ao discurso ern que se inscreve.

Os aspectos particularizadores da focalizagdo da atividade discursiva
puderam ressaltar a funcionalidade do metadiscurso no processamento do texto
falado, explicitando uma variada ordem de fatores de composicao textual,
engendrados na dinamica da interagdo verbal.

Em consonancia com a perspectiva te6rica segundo a qual a linguagem 6
uma atividade verbal contextualizada em um conjunto complexo de
circunstancias enunciativas, a analise demonstrou tambem que as fungoes
metadiscursivas correlacionam-se com os papeis discursivos que os locutores
assumem, relativamente a natureza do ato comunicativo que protagonizam.
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RETOMANDO A INTERRUKAO...

(Getting Back to Interruption...)

Maria Cecilia Perez de SOUZA E SILVA & Mercedes Fatima de Cunha
CREscrrEw (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo)

ABSTRACT: This work follows other studies on interruption that we have been
developping since 1995 in a group engaged in interactive textual organization
within the Grammatical Project of the Spoken Portuguese. Our aim is to
uncover the status of interruption: is it a rnecanism of construction of the
spoken text or only of a token of the occurrence of some of these mecanisms
(correction, paraphrase, repetition, parentheses)? To answer this question,
we analysed six inquiries of different nature (formal elocutions Efs;
interviews DIDs and dialogues between two informants - D2s) extracted
from the NURC/SP, NURC/RJ and NURC/Recife Project. As to the theoretical
point of view, we turned our attention to assumptions which supported the
arguments put forward by the researchers belonging to the above mentioned
group, whose articles were published in Grammatical Project of Spoken
Portuguese (IV, V, VI)

RESUMO: Este trabalho e continuaedo dos estudos sobre interrupedo que vem
sendo desenvolvido por nos, desde 1995, dentro do grupo"Organizaeao textual
interativa" no ambito do Projeto da Gramatica do Portugues Falado. Nosso
objetivo é explicitar o estatuto da interrupedo: trata-se de um mecanismo de
construed° do texto falado ou, apenas, de um indice de ocorrencia de alguns
desses mecanismos (correedo, pardfrase, repeticao, parenteses)? Para responder
a essa questao, analisamos seis inqueritos de natureza dtferente (elocueoes
formais EFs , entrevistas DIDs - e dicilogos entre dois informantes - D2s),
extraidos do Projeto NURC/SP, NURC/RJ e NURC/Recife. Do ponto de vista
teorico, recorremos as pesquisas desenvolvidas pelo grupo acima mencionado,
cujos artigos foram publicados na coleedo: Gramatica do Portugues Falado
(volumes IV, V e VI ).

KEY WORDS: Interruption; Fluency; Spoken Language; Conversational Text;
Interaction.

PALAVRAS-CHAVE: Interrupedo; Fluencia; Linguagem Falada; Texto
Conversacional; Interned°.
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0. Introdugao

Se entendermos como sinal de dominio da linguagem falada a fluidez e a
continuidade, sem quaisquer interrupgoes ou desvios, como quer o senso
comum, tudo que concerne a inacabamento ou quebra indicard inabilidade
linglifstica. Se, ao contrario, considerarmos que tais rupturas e inacabamentos
sao constitutivos da oralidade e manifestam urn pensamento em elaboragao,
que, por isso mesmo, deixa-se ver em seus tateamentos, precisamos,
necessariamente, questionar a representagao do que seja ser fluente.

A fluencia/disfluencia tern sido objeto de pesquisa de alguns estudiosos,
entre os quais Butler-Wall (1986), Delomier & Morel (1986), Bange (1986),
Riggenbach (1991), Scarpa (1993), Koch & Souza e Silva (1996), Crescitelli
(1997).

Em trabalho anterior, no arnbito do Projeto da Gramatica do Portugues
Falado (daqui por diante PGPF), Souza e Silva & Crescitelli (1996), tambern
motivadas pelas nogoes de inacabamento ou descontinuidade, debrugaram-se
sobre o assunto e, restringindo-o a interrupgao, conclufram que esta se
relaciona, formalmente, a dois fatores: a existencia de corte (sintatico ou lexical)
e a existencia/inexistencia de retomada.

Estabelecido esse parametro formal, outras questoes emergem: qual o
estatuto da interrupgao? Trata-se de um mecanismo de construgdo de texto
falado ou é apenas indicio da ocorrencia de algum desses mecanismos? Em
outras palavras, qual a relagdo da interrupgao corn as estrategias' de corregao,
parafrase, repetigao, parenteses? E corn a hesitagao?

Para responder a essas questoes, retomamos aproximadamente oitenta
minutos de gravagdo, de seis inqueritos2 de natureza diferente do Projeto NURC
(D2. 333/SP, D2.05/RE, DID. 161/SP, DID 328/RJ, EF. 377/SP e EF. 405/
SP). Optamos por analisar a interrupgao na sua inter-relagao corn outros

Estamos usando neste artigo as designac5es mecanismo e estrategia como sinonimas.
2 Simbolos usados na transcricao, alem das normas do NURC

Simbolos usados na transcricao, alem das normas do NURC
II (barras duplas) interrupcao

dzplapblinhado retomada

negrito fenomeno comentado
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fenomenos, tendo sempre como preocupacao faze-lo levando em conta a
interrupcao corn retomada e sem retomada.

Recuperamos aqui a formulacdo de uma hip6tese anterior, ainda nab
explorada, configurada, agora, como ponto de partida para este artigo:

"o `alarme falso' de interrupt& é um sinalizador de estrategias
de constructio do texto falado como o parenteses3,correcoes etc.,
enquanto a interrupt& independe do co-ocorrencia corn tais
fenomenos" (Souza e Silva & Crescitelli, 1996:156).

A oposigdo alarme falso de interrupt& x interruptiio surgiu corn a
necessidade de:

a) distinguir a interrupgao dos demais mecanismos de construgdo do
texto falado, objetos de analise dos membros de nosso sub-grupo
(que trata da organizagdo textual-interativa) no PGPF;

b) distinguir as di ferentes caracteristicas da interrupgdo.

Nossa preocupagdo de transformar uma categoria do senso comum em
tema de reflexao levou-nos a constatar que a retomada, feita pelo falante, de
urn enunciado que elehavia deixado em suspenso4, 6 fundamental para a analise
interpretativa da interrupgao e para a sua caracterizacao adequada enquanto
elemento constante e sistematico na lingua falada.

Marcado aquele momento de delimitacao, no qual a rubrica alarme falso
foi fundamental para indicar as duas faces de um mesmo fenemeno, continuamos
a manter a oposigao indicada, contudo, passamos, de agora em diante, as
designagoes interrupcao corn retomada x interrupcao sem retomada,
respectivamente.

1. Interrupgao corn retomada

Entendemos por interrupgdo corn retomada o fenemeno assim
caracterizado: o enunciado suspenso durante algum tempo (depois da
ocorrencia de urn corte de natureza sintatica ou lexical) é retomado, de maneira
imediata ou nao.

3"Parenteses" é denominaedo usualmente utilizada, no ambito do Projeto da Gramatica do Portu-
gue's Falado, para caracterizar urn dos fenomenos de construed° do texto falado.
'As marcas de retomada esti° explicitadas no Quadro I.

7 , 2
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Analisando o corpus, encontramos quase 90% de interrupeoes corn
retomada (Quadro I), urn indice, sem dtivida, muito significativo5 para a
caracterizagdo do fenomeno e para a determinacao de seu estatuto face aos
demais.

Em relagdo a marca formal da retomada, observa-se uma simetria:
independentemente de o corte ser lexical ou sintatico, temos basicamente as
mesmas marcas formais, exceto a do tipo de frase, que ocorre apenas apOs
corte sintatico. Em ambos os casos, como se pode notar nos indices percentuais
do Quadro I, cuja soma ultrapassa 100%, a manifestaeao lingufstica da retomada
se dd por meio de mais de uma marca.

Total de
Interrupcoes

Interrupc5es com
retom ada

128 115 89,9
%

M area form al de
retom ada

Corte
sintat

ico
da estrutura 89,4
da palavra (repeticdo %
lexical) 67,3
da palavra (repeticao %
"semantica") 15,7
do tipo de frase %

1,0%

M area form al de
retom ada

Corte
lexic

al
da estrutura sintStica 60,0
da palavra (repeticAo %
lexical) 70,0
da palavra (repeticiio %
"semantica") 25,0

%

Quadro I: Interrupcao corn retomada

As inteffupeOes corn retomada, como se observa tambem no quadro I,
podem co-ocorrer corn outros fenomenos de construe-do do texto falado, em
relagao aos quais fazemos breves consideragOes, remetendo o leitor as obras
dos especialistas mencionados a seguir:

Tonforme apresentamos em Souza e Silva & Crescitelli (1996).
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Correcao:
L 2 ela nao comunica futebol? ela nao comunica esportes?

ela nao comunica cultura? por que é que eu nao ligo?
eu nao ligo porque ( )

L 1 I na minha opinitio é o teatro...
vem ca eu eu impugno... acho que ela nao comunica
cultura ela comunica // a podia comunicar //

L 2 I comunica subcultura incultura
e falsa cultura podia nao / tido so podia como devia

L 1 se comunicar nao tern pablico
L 2 tern pablico... ela teria que preparar o pablico pra

receber essa boa comunicactio
(D2.05 - 1. 374)6

247

As corregoes indicam, entre outras fungoes, ajustamento de trajet6ria a
fim de obter maior precisdo do enunciado (Ryer°, Andrade e Aquino, 1996).

Repeticao:
Loc. - de corner pao... sabe... quando eu como... porque eu sei que

estou engordando... entao ((risos)) eu./ // entfro... eh... eu acho
que a alimentacao tambem a uma coisa...// e uma questao de
hcibito... e eu acho que o brasileiro nao tem assim bons
habitos a mesa... principalmente nesses lugares que a gente
visita Incas pra cima... (DID 328 1. 343)

As repetigOes atuam freqlientemente corn fungdo de coesividade
(Marcuschi, 1996).

Parenteses:
L 1 olha I... eu... como voce sabe... u:: ma pessoa um diretor lci da

Folha... certa feita me chamou... e me incumbiu de escrever sobre
televisao... o que me parece a que na ocasitio... quando ele me
incumbiu disso... ele pensou... que ele ia::... ficar em face de uma
recusa... e que eu ia... esnoBAR ((ri))// - agora vamos usar urn
termo... que eu use bastante que todo mundo usa muito - eu iria
esnobar a televisao... como todo intelectual realmente esnoba...
mas acontece... que eu ja tinha visto (D 2. 333 1. 03)

6 Nos exemplos, indicamos apenas o ntimero da primeira linha do inquftito.
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Os parenteses podem ser entendidos como elementos de valorizagdo e
de controle do enunciado. Em geral, thn valor metadiscursivo (Jubran, 1996),
o que significa que o locutor pode comentar sua propria enunciaedo ou a de
seu co-enunciador, no interior dessa mesma enunciagdo. Trata-se, pois, de
uma manifestagao da heterogeneidade enunciativa.

Pal-dr-rase:
Inf. - ordem determinada... certo?... entao o que nos

estamos verificando al?... qual... a distan::cia 1/ vamos
diner qual a posicao do resultado desses testes.. em
relactio... a urn:: padrao... de exatidao... certo?...

(EF. 377 - 1. 90)

As parafrases atuam, principalmente, corn a finalidade de garantir ao
interlocutor a compreensdo dos enunciados (Hilgert, 1996).

Hesitaeao:
L 1 (...) ao passo que aqui no Brasil eh eh nao has urn:: nada conceitual

vamos dizer... a respeito do:: da Fonetica nao e? e:: e
nao havendo uma codificactio ntio//... eh eh um uma... nada
normativo ah

L2 ( )

L 1 Pica ao sabor:: do do popular
(D 2. 333 - 1. 132)

Finalmente, a hesitagao explicita, segundo Marcuschi (1996), os
fenOmenos de processamento da fala. Se, por urn lado, pode indicar falhas de
memOria ou dominio insuficiente do t6pico conversacional, pode, por outro
lado, servir para o falante ganhar tempo (Preti, 1992).

Do total de interrupg-Oes com retomada, todos os casos, exceto urn,
apresentam co-ocorrencia de outros fenomenos (quadro 2, pr6xima pagina).

Os dados parecem confirmar, portanto, a primeira parte de nossa hip6tese:
a interrupcao corn retomada sinaliza a ocorrencia de fenomenos de construe-do
do texto falado.

Por outro lado, a maior ocorrencia da correcao entre os mecanismos
parece ser justificada pelo fato de que ela possibilita o ajustamento de trajet6ria.
Associar, na sequencia do discurso, os enunciados e suas corregoes contribui

(
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para construir uma imagem dos locutores como pessoas "cultas", que dominam
a norma lingiiistica de prestfgio. Explica-se, assim, a ocorrencia dense fenOmeno
em um corpus como o utilizado por n6s.

Sem co-ocorrencia Interrupcoes com
retomada

1,7% 98,3%

corn correcao: 37,4%
corn hesitacao: 28,7%
corn parenteses: 18,3%
corn repeticao: 18,3%
com parafrase: 5,2%

Quadro II - Co-ocorri'ncia com outros fenomenos

Nos casos de correcao, parenteses, repeticao e parafrase, parece que a
ocorrencia de interrupg-do se dd corn urnalinalidatle (interromper para que?) e nos
casos de hesitagao se dd por uma radio (interromper em decorrencia de que?).

2. Interrupgdo sem retomada

Trata-se do fenomeno caracterizado pela interrupgao (por meio de urn
corte lexical ou sintatico) de urn enunciado que nao foi retomado. E uma
atividade muito menos freqiiente do que a interrupgdo com retomada, conforme
atestam as unicas 13 ocorrencias no corpus (10,1%). Esse Indice, alem de n-do
ser estatisticamente significativo, compreende, entre outras, situagoes como a
apresentada a seguir:

L 2 vdlido

I
L 1 muito valid° foi o mobral talvez que conscientizou

politicamente o povo pra que ele viesse a se manifestar
nas urnas... essa mani1/

I
L 2 voce acha que foi problema de conscientizaccio ou foi

falta de comunicacao do governo corn o povo tambem

L 1 ncio:: ncio:: foi ntio...
foi conscientizactio::... voce vai ye/ agora
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conscientizacao que serviu para advertir o governo
em fazer corn que na pa-aim o governo apresente
candidatos melhores... melhor: melhor: mensagem...

(D 2. 05 - 1. 328)

Nesse trecho, L 2 interrompeu L 1 (interrupgdo essa marcada por um
corte lexical), mas o dialogo continuou em seu fluxo habitual possivelmente
pela atitude cooperativa de L 1, que, imediatamente, partilhou, embora se
opondo, da ideia proposta por L 2. Podemos reafirmar, portanto, que o
inacabamento formalmente marcado nao implica quebra do ponto de vista
interacional.

Tambem é menor (46,2%) a co-ocorrencia desse tipo de interrupgdo
corn os fenomenos de lingua falada ja citados, o queparece confirmar a segunda
parte de nossa hipOtese: "a interrupcao sem retomada independe da co-
ocorrencia corn outros fenomenos ". Assim, a interrupgdo nao seguida de
retomada tern sua existencia manifestada enquanto fenomeno em si, como se
pode verificar no exemplo a seguir:

sera?... pede// que idade ela. tem? ((risos))... normalmente quando a
gente pede para uma crianca de// por volta de quatro a cinco anos
desenhar uma mesa... ela pae o TAMP 0:: que ela sabe que existe... ela
pcie as PERnas para todos os lados... por que? ora... se ela olhar de urn
determinadoll ela ye duas pernas se ela... andar meio metro ela ye outras
duas pernas para todos os lados... por que? porque ela Sabe que a
mesa tern urn tampo que é onde ela pOe as coisas... e que a mesa esta
apoiada em cima de pernas... agora isso ela jamais vai poder..
VER essa imagem... da mesa... (EF. 405 1. 435)

No entanto, ela nao deixa de exercer, em alguns casos, a fungdo que the
é mais peculiar, isto é, a de sinalizadora de outros fenomenos. Quando ha essa
fungdo, os dados de nossa pesquisa revelam a seguinte hierarquia de co-
ocorrencie: hesitagdo parenteses parafrase repeticao/correcao,
apresentada no Quadro III, a seguir.

Nessa hierarquia, o sinal indica "maior ocorrancia de um fenomeno em relacao ao que o
segue".
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Sem co-ocorrencia Com co-ocorrencia
53,8% 46,2%

corn hesitacao: 23,2%
corn paranteses: 15,4%
corn parafrase: 7,7%
com repetigao: 0,0%
corn correcao: 0,0%

Quadro III - Hierarquia de co-ocoreincia

251

Duas hipoteses podem explicar a maior incidencia de hesitagedo: a) a
inter-relagdo entre esse fen Omen() e uma de suas manifestagOes habituais, qual
seja a quebra de palavra, por nOs designada corte lexical; b) a relagao entre
interrupgao e hesitagdo em que esta implica sempre uma interrupgan, embora
a recfproca nao seja verdadeira.

Quanto a Ilan ocorrencia de repetigao e de corregao, percebe-se a
tendencia que tem o falante de fazer a retomada todas as vezes em que se
interrompe ao langar mao dessas estrategias.

3. A interrupgdo e as tentativas de tomada de turno

0 fenomeno da intemipgdo, mais do que uma analise meramente formal,
necessita ser observado tambem sob o ponto de vista interacional. Assim, o
que aparentemente se mostra n a superficie lingiiistica como inacabamento pode
revelar completude, se considerarmos o entomb situacional. Vejamos urn
excerto em que ha disputa por parte dos interlocutores pela ocupagdo do
espago discursivo, nao resultando, contudo, em inacabamento:

L 1 que nos mata sobretudo é a pressa é a pressa de cada dia
L 2 isso nao/ a pressa de cada dia eh eh eh eh::://

é a pressa de cada dia
L 1 dessa dessa voce nao se livra mais
L 2 j ah: isso nao
L 1 essa a uma conseqiiencia da civilizactio/ mas a genre

deve parar um pouco entao alias
L 2 voce passa ter pressa //
L 1 quando eu disse ainda ha pouco

de que o homem o
L 2 voce pode ter pressa sem ser apressado
L 1 homem precisava // que o homem precisava de solid-do
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era justamente isso era parar pra meditar::... para
conhecer-se... pra decifrar-se quanto mais a gente

L 2 mas voce //
L 1 precisa de dectfractio menos tempo a gente tem para

essa auto-anklise
L 2 nao ED mas ce pode // nao precisa essa auto-ancilise

voce pode fazer tudo sem ter pressa... ou melhor voce
pode ter pressa sem ser apressado...(D 2.05 1. 210)

Nesse trecho, L 2 retoma o fragmento "voce pode ter pressa", ap6s a
tentativa de tomada de turno de L 1, acrescentando a seqliencia "sem ser
apressado". 0 mesmo movimento 6 feito por L 1, que, interrompido por L 2
("de que o homem o o/f '), retoma o enunciado nao s6 repetindo "homem",
mas tambem completando o segmento da seqiiancia, ap6s uma auto-interrupgao
("o homem precisava// que o homem precisava de solidao"). Parte desse
enunciado 6 posteriormente reformulado ("o homem/a gente") e o verbo
("precisa") 6 retomado ap6s outra tentativa de interrupgao por parte de L 2, o
qual, por sua vez, retoma, tambem reformulando, o fragmento "mas ce pode/
/ voce pode..."

As tentativas de interrupgao e a resistencia em manter os turnos costuram
os enunciados, evitando a ruptura do tecido dialogico e garantindo a progressao
tematica. Esses procedimentos explicitam o esforgo dos interlocutores em
colocar e/ou manter em circulagao, na interagao, o seu ponto de vista.

0 mecanismo de manutengao do turno tambem foi observado no exemplo
seguinte, no qual L 1 e L 2 se atribuem, atraves da re etigao de sintagmas e de
oragOes, direitos de complementagao dos enunciados interrompidos pelo outro:

L 1 /VA0 NAO
L 2 no dia que o povo for conduzido pelos
L 1 a cultura //a cultura do povo... //

a cultura do povo //
L 2 meios de comunicacao por forcas dos meios de comunicacao /

L 1 I a cultura do povo esta numa exata
medida de FkiPio Cavalcanti...

L 2 mas porque... porque a televisao esta promovendo //
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L 1 noventa por cento do Brasil acha que
Flovio Cavalcanti é um homem culto

L 2 mas Ed porque a tele // a televislio esta promovendo Flavio
Cavalcanti

(D 2.05 - 1. 210)
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As tentativas de interrupgao e os esforgos para manter o turno podem
ser explicados pela especificidade do texto conversacional.

4. Consideragoes Finais

Este artigo mostra a importancia do fenomeno da interrupgao, que, para
rids, 6 constitutivo da natureza do oral. Em outras palavras, os enunciados
interrompidos nao se caracterizam como sendo prOprios a tais e tais indivfduos
ou a determinadas situagoes; pelo contrario, podem ser considerados uma
marca de elaboragao da propria oralidade. Resultam do modo de inscrigao da
linguagem falada no eixo temporal, isto 6, indicam a simultaneidade da
elaboragao/produgao do processo.

Nossa pesquisa revela que, no texto falado, a interrupgao 6 muito
freqilente, co-ocorrendo, em geral, corn os outros fenomenos que compoem o
prOprio processo de elaboragao da fala (correcao, parenteses, parafrase,
repetigao e hesitagao). Alem disso, os enunciados interrompidos e retomados
sao mais frequentes do que os nao-retomados.

Retornando as perguntas apresentadas na introdugao deste trabalho,
conclufmos que a maior parte das interrupgoes sem retomada existe enquanto
fenomeno em si e indica inacabamento formal do enunciado. As interrupgOes
corn retomada e algumas das sem retomada sinalizam as estrategias do texto
falado. Como fenomeno sinalizador, elas apontam, ainda, para o =Ater
reflexivo da linguagem, into 6, para a possibilidade que a linguagem tern de
poder olhar para si mesma, de se voltar sobre aquilo que acabou de ser dito ou
de antecipar aquilo que ainda vai ser proferido.
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A ORACAO CONDICIONAL NO PORTUGUES FALADO EM PORTUGAL E NO BRASIL

(The Hypothetical Construcion in Spoken Portuguese)

Judit TAPAZDI (U.de L. Edtvds de Budapeste, Doutoramento em Filologia
Romtinica)

Giampaolo SALVI1 (U. L. Edtvds de Budapeste)

ABSTRACT: In this paper we examine the Portuguese hypothetical constructions
in which the "imperfeito do subjuntivo" and the "mais-que-perfeito do
subjuntivo" are used in the subordinate clause. These sentences show that it is
necessary to revise the rules of the traditional descriptions of conditional
sentences. Our study is based on the conditional sentences of "0 Corpus do
Portugues Fundamental" and two volumes of "A linguagem falada culta na
cidade de Sao Paulo", which offers a good opportunity to compare the use of
tenses in European and Brazilian Portuguese.

RESUMO: Neste artigo apresenta-se um estudo sobre as construcaes hipoteticas
da lingua portuguesa, com o impetfeito do subjuntivo e o mais-que-petfeito do
subjuntivo na protase. Estes tipos de constructio mostram a necessidade de
fazer uma revisao das normas estabelecidas nas descric6es tradicionais, tanto
no piano te6rico como no piano pratico. Examinando os periodos condicionais
de 0 Corpus do Portugues Fundamental e dois volumes de A linguagem falada
culta na cidade de Sao Paulo, podemos comparar o uso dos tempos verbais na
linguagem corrente de Portugal e do Brasil.

10 grupo de investigaeao por mim dirigido e composto por alunos do Curso de Doutoramento em
Li nguistica Rominica (Tibor Berta, Ildik6 Szijj, Marta Palosi e Judit Tapazdi) comecou, em 1996,
urn trabalho de pesquisa sobre a subordinacdo em portugues. 0 projecto, financiado pelo Fundo
Nacional Htingaro para a Investigacao Cientifica (OTKA, projecto TO19656), tera a duracao de
quatro anos e pretende oferecer uma descrieao das principais estruturas de subordinacio da lingua
portuguesa, corn particular atencao ao uso da lingua falada na sua variedade europeia. Os resultados
da pesquisa sera° publicados em volume, a conclusao do projeto, em 1999.
Como modelo para a nossa descried° tomamos a Grande Grammatica Italiana di Consultazione
(3 vol., Bologna: it Mulino, 1988-95), concebida e dirigida pelo meu mestre Lorenzo Renzi. obra
na qual colaborei desde os inicios e que constitui uma das gramaticas mais completas de uma
lingua romanica. Para a lingua falada utilizamos o corpus de textos publicados no segundo volume
do Portugues Fundamental (v.Bibliografia) integrado, se necessario, com outros materiais.
Na ocasiao desta Festschrift pensamos que a maneira melhor de expressar a nossa afeicao e a
nossa apreciaedo a Ataliba e a sua obra era apresentar -Ihe urn excerto da nossa descricao; a ele em
especial, que tanto esti a fazer pela descried° do portugues falado no Brasil, oferecemos uma
pequena comparaelo dos dados do portugues falado em Portugal corn os dados do portugues
falado no Brasil. 0 texto que publicamos 6 parte do capitulo sobre as orae5es hipoteticas, escrito
por Judit Tapazdi, que tamb6m recolheu e elaborou os dados do portugues brasileiro.
Giampaolo Salvi.
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0. Introducao

Este artigo constitui parte de um trabalho mais amplo sobre as construeoes
hipoteticas da lingua portuguesa em que, alem dos usos da lingua escrita,
tomamos em consideraedo tambem os dados da lingua falada.

Neste trabalho concentrar-nos-emos em construeoes condicionais da
linguagem corrente em que na pr6tase encontramos o imperfeito do conjuntivo
e o mais-que-perfeito do conjuntivo.

Entre as construe-6es hipoteticas, estas sao muito freqiientes na linguagem
corrente e sao geralmente consideradas as formas "classicas" das frases
condicionais. Apesar disso, estes tipos de construedo apresentam algumas
divergencias corn respeito as normas estabelecidas nas descrieoes tradicionais,
tanto no plano te6rico como no piano pratico. Alem disso, estes periodos
fornecem uma optima oportunidade para compararmos o uso, na linguagem
corrente de Portugal e do Brasil. Para este fim examinaremos o Corpus do
Portugues Fundamental e dois volumes de A linguagem falada culta na cidade
de Sao Paulo que sao amostras de entrevistas gravadas e transcritas no quadro
de projectos destinados a observar a lingua falada.

1. As construe-6es condicionais com o imperfeito do conjuntivo na pr6tase

Em termos gerais pode verificar-se que numa construedo condicional a
presenca do modo indicativo implica que os conteirdos proposicionais sej am
possivelmente verdadeiros. Por outro lado, as construebes condicionais corn
o imperfeito do conjuntivo na prOtase podem expressar urn certo nivel de
falsidade ou irrealidade dos conteildos proposicionais da prOtase e da ap6dose.
Esta afirmaedo pode evidenciar-se corn uma prova de compatibilidade
semantica. Juntando ao period() (1) uma oracao de que pode inferir-se que o
conteildo proposicional da pr6tase é obviamente verdadeiro, o resultado sera,
uma seqiiencia semanticamente anOmala (1.a):

(1) Se acendessemos a lareira, a sala ficaria mais quente.
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(1a)*Se acendessemos a lareira, a sala ficaria mais quente, mas o Joao ja
a acendeu.

Tendo provado a falsidade possivel dos contetidos proposicionais da
prOtase e da apOdose, devemos salientar que os contetidos proposicionais s6
possivelmente sao falsos na °raga° (1), porque no mundo real eles podem
torn ar-se verdadeiros, uma vez que nab existe nenhum obstaculo que nos possa
impedir de acender a lareira.

Mas alguns periodos hipotOticos que contem formas verbais do conjuntivo
e do condicional nao expressam a "falsidade possivel" dos conteudos
proposicionais da pr6tase e da ap6dose, mas contetldos claramente falsos:
chamamos ester periodos contrafactuais ou periodos hipoteticos de irrealidade:

(2) Se eu quisesse, compraria o Parlamento da Hungria.

A construed° corn "como se" é urn dos tipos mais frequenter em que o
imperfeito do conjuntivo da pr6tase exprime contrafactualidade:

(3) Ela conduz como se a rua fosse toda dela.
(3.a) Ela conduz como conduziria se a rua fosse toda dela. /mas a rua
obviamente nao é dela/

(M.H.Mira Mateus et alii, 1983, p.464)

Os periodos contrafactuais nao constituem urn tipo a parte, porque a
contrafactualidade nab é urn significado rigidamente conexo a uma determinada
concordancia dos modos e tempos verbais, mas sim um efeito semantic°
complexo que deriva da interaccao da morfosintaxe com o conteudo
proposicional da pr6tase e da apOdose e corn o contexto linguistic° e
extralingiiistico.

A combinagao imperfeito do conjuntivo - condicional simples neutraliza
a oposicao entre a mera hipoteticidade e a contrafactualidade porque pode
apresentar quer este, quer aquele valor semantico. Comparem-se os seguintes
exemplos:

(4) Se voces lessem os jornais, saberiam o que se esta a passar.
(5) Se a Paula fosse russa, nao teria que aprender russo.
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Pode constatar-se que os periodos hipoteticos de tipo imperfeito do
conjuntivo - condicional simples pertencem as construgoes contrafactuais se,
alem das indicacoes morfosintacticas de "possivel falsidade", neles se
apresentam outras indicacOes de falsidade de origem extralingufstica.

1B. As construcoes condicionais coin o mais-que-perfeito do conjuntivo na
pr6tase

Se na construcao hipotetica houver uma forma do mais-que-perfeito do
conjuntivo e/ou uma forma do condicional composto (ou as formas que podem
ter o mesmo valor), o period° pode expressar contrafactualidade, porque estas
formas verbais podem indicar a falsidade dos contetidos proposicionais.
Distinguem-se tres variantes:

(6) Se me tivessem convidado a festa, nao estaria tao triste.
mais-que-perfeito do conjuntivo e condicional simples

(7) Se eu tivesse muito dinheiro, ja te teria comprado um carro.
imperfeito do conjuntivo e condicional composto
(8) Se nao tivesse havido tanto transit°, terfamos chegado ha horas.
mais-que-perfeito do conjuntivo e condicional composto

Mas uma forma do mais-que perfeito do conjuntivo na prOtase nao 6
uma condicao suficiente para uma interpretacao contrafactual. No exemplo
(9), o contexto lingufstico mostra que so se faz uma hipOtese sobre o passado.
Assim torna-se evidente que o contexto lingufstico pode permitir uma
interpretacao diferente da do exemplo (6):

(9) Se a Ana tivesse comprado o livro de que precisas, emprestar-to-ia;
se quiseres, telefono-lhe a perguntar.

Por outro lado, uma ap6dose corn o condicional composto pode ser uma
condicao suficiente para uma interpretacao contrafactual, dependendo do
contexto. Assim no caso do exemplo (7):

(7.a) Nao tenho muito dinheiro e por isso nao te comprei um carro.

A interpretagao contrafactual nem sempre 6 possivel mesmo nos periodos
corn a combinacao do mais-que-perfeito do conjuntivo e do condicional
composto:
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(10) Se a Maria tivesse comprado o televisor "Samsung" no armazem "Skala",
feria pago 50,000 Fts, se ela tivesse ido a um "Keravill", teria pago 56,000 Fts
pelo mesmo modelo. Nao sei onde ela comprou, mas o importante e que hoje j

podemos ver "Os Vizinhos".

0 exemplo apresenta s6 hipOteses sobre o passado, como em (9), e nao
ha nenhuma certeza sobre a falsidade dos contealos proposicionais da ap6dose
e da prOtase. Isto pode demonstrar-se corn a substituicao do mais-que-perfeito
do conjuntivo corn o preterite perfeito do indicativo:

(11) Se a Maria comprou o televisor "Samsung" no armazem "Skala",
pagou 50,000 Fts, se ela foi a um "Keravill", pagou 56,000 Fts pelo
mesmo modelo. Nao sei onde ela comprou, mas o importante e que hoje
ja podemos ver "Os Vizinhos".

Em resumo, e possivel constatar que os periodos hipoteticos compostos
do imperfeito do conjuntivo e do condicional simples podem ser interpretados
como:

periodos de possibilidade, ou seja, de possivel falsidade ou
- contrafactuais.

As construgOes do mais-que-perfeito do conjuntivo e / ou do condicional
composto podem exprimir:

- possivel falsidade ou
contrafactualidade.

A existencia de periodos contrafactuais entre as construgOes imperfeito
do conjuntivo - condicional simples e o facto de haver periodos de possivel
falsidade entre as frases corn o mais-que-perfeito do conjuntivo apontampara
a necessidade de fazer uma revisao da classificagao tradicional dos periodos
condicionais, que era inspirada pela triparticao latina entre casus realis, casus
possibilis e casus irrealis. Segundo esta classificagao distinguem-se periodos
hipoteticos da realidade, da possibilidade e da irrealidade e a todos os tipos
dos periodos hipoteticos pertence uma concordancia especial de modos e
tempos.

Assim a gramatica tradicional nao pode correctamente interpreter nem
a construcao contrafactual composta de imperfeito do conjuntivo condicional
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simples (exemplos 2 e 5), nem a construcao de possivel falsidade de mais-
que-perfeito do conjuntivo - condicional simples (exemplo 9) ou mais-que-
perfeito do conjuntivo - condicional composto (exemplo 10).

2. Os periodos condicionais corn o imperfeito do conjuntivo na prOtase no
portugues europeu

2.1 0 imperfeito do indicativo na ap6dose

Entre os exemplos, ha 27 periodos corn o imperfeito do conjuntivo na
pr6tase.

Pode constatar-se que na maioria dos casos na apOdose se utiliza o
imperfeito do indicativo (25 exemplos).

nOs, se nao fosse a emigragao aqui, nOs nao, comfamos uns aos outros
(A 107)

2.1.a A combinagdo imperfeito do conjuntivo/imperfeito do indicativo em vez
do mais-que-perfeito do conjuntivo/ condicional composto

Ha 7 exemplos em que a combinagdo do imperfeito do conjuntivo /
imperfeito do indicativo tern o valor da combinagdo do mais-que-perfeito do
conjuntivo/condicional composto. Nestes periodos exprimem-se hipoteses
sobre o passado, ou seja, trata-se de construgoes contrafactuais:

fui de avido, mas quando me meti no avian, meu senhor, nao calcula...!
se eu soube(sse)... quando fui de avido, quando cheguei a, as escadas
do avido se me metessem uma seringa eu nao deitava sangue nenhum
(A 221)

2.2. 0 condicional simples na apOdose

S6 tres vezes apareceu uma forma do condicional simples na apOdose
(com os verbos ser, scar e comentar). Duas vezes nestes tits exemplos o
tema da entrevista nao era de tipo quotidiano. Por isso talvez o falante tenha
preferido a forma do condicional simples em vez do imperfeito do indicativo
que 6 mais frequentemente usado na linguagem quotidiana.
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seria egoism° se n6s realmente tiv6ssemos possibilidades de os consultar e
nab o fizessemos (A 119).

2.3. 0 condicional composto na apOdose

0 condicional composto aparece sa uma vez durante as entrevistas
publicadas num period() composto e, neste caso, o imperfeito do conjuntivo
na prOtase tern o valor do mais-que-perfeito do conjuntivo:

tavam na parte mais alta, n'ao 6, e ate digo mais, se as inundagOes fosse,
fosse durante o dia, teria morrido mais gente porque a malta is -se metendo
nas lojas, tava a chover (A 233)

2.4. 0 presente do indicativo na apOdose

Na apOdose pode aparecer o presente do indicativo em vez do condicional
simples / imperfeito do indicativo, formando assim urn tipo misto - corn uma
prOtase de possivel falsidade, enquanto a ap6dose tern urn valor de possivel
verdade:

ate se eu ouvisse pedir a uma pessoa qualquer assim (...) nOs desplicamos
como 6, pessoas que nao sabem, na-o e (A 129)

2.5. 0 imperfeito do conjuntivo corn oracoes clivadas

Ha um period() corn uma oragdo clivada em que o condicional e o
imperfeito do indicativo aparecem jwitos:

se voce fosse, const(...) fizesse parte desse governo, qual era a
preocupagao maior que teria? (A 217)

2.6. A construcao corn "como se"

No Corpus do Portugues Fundamental ha 8 exemplos com esta
construcao. Como ja vimos anteriormente, o use do imperfeito do conjuntivo
na construcao "como se" expressa contrafactualidade:

e nOs estavamos a viver aquilo como se estivessemos tambem nOs a
janela (A 297)
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3. Os periodos condicionais corn o mais-que-perfeito do conjuntivo na
prOtase no portugues europeu

0 mais-que-perfeito do conjuntivo encontra-se em tres exemplos mas,
curiosamente, nunca se combina corn o condicional composto ou corn o mais-
que-perfeito do indicativo que seriam exemplos "cldssicos" de periodos de
irrealidade.

3.1. 0 imperfeito do indicativo na ap6dose

A combinacdo mais-que-perfeito do conjuntivo / imperfeito do indicativo
s6 uma vez se encontra nas entrevistas e aqui expressa possivel falsidade:

porque me parecia uma coisa detestdvel, urn problema grande de
consciencia, se amanha como magistrado viesse a verificar que tinha
errado ou que tinha julgado mal, sobretudo, se tivesse julgado mal em
prejuizo de alguem. (A 97)

3.2. LocugOes verbais na ap6dose

Hd dois exemplos em que se utilizam locugoes verbais na ap6dose. No exemplo
seguinte a locucao "podia ter sabido" exprime contrafactualidade e substitui a
combinagdo "teria / tinha podido saber" que lido se usa:

vivia tudo na esperanga, mas eu na-o sabia nada que era aquele dia. e, por
acaso ate podia ter sabido se o, se o filho da minha irma mais velha /.../
me tivesse dito porque ele é que (A 254)

3.3. 0 presente do indicativo corn o valor do mais-que-perfeito do conjuntivo
na prOtase

Num dos exemplos mais surpreendentes, a forma do presente do indicativo
tem o valor do mais-que-perfeito do conjuntivo e, ao mesmo tempo, o
imperfeito do indicativo utiliza-se em vez do condicional composto:

e depois cheguei Id ao cinema e obriguei aquela gente toda a sair. se eu ndo os
obrigo a sair certamente morriam Id. (A 232)
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4. OragOes condicionais corn o imperfeito do conjuntivo na prOtase no
portugues falado no Brasil

Entre os exemplos brasileiros ha 48 periodos corn o imperfeito do
conjuntivo na protase.

4.1. 0 condicional simples na ap6dose

E de salientar que na maioria dos exemplos na ap6dose se utiliza o
condicional simples /33 exemplos/, o que mostra uma tendencia contraria em
relagao ao use mais frequente no portugues europeu.

se voce construfsse seu carro voce pensaria em poluigao? (B 24/)

4.2. 0 imperfeito do indicativo na ap6dose

Ao contrario da linguagem falada de Portugal, o portugues do Brasil
prefere nao utilizar formas do imperfeito do indicativo na ap6dose, pois ha s6
quatro exemplos com esta forma verbal, dois dos quais expressam possivel
falsidade. Temos que mencionar que ambos os exemplos sao do mesmo
informador.

se fosse um porco era facil... ele virar salsicha (B 51)

Os outros dois exemplos tambem merecem a nossa atengao, porque neles a
combinagao imperfeito do conjuntivo - imperfeito do indicativo tern o valor
da combinagao mais-que-perfeito do conjuntivo - condicional composto e assim
expressam contrafactualidade:

mas nao era co/ como a corregao monetaria de hoje ... se fosse o negOcio
ia longe (137)
porque digamos que voce comegasse fazer ... metro em mil novecentos
e trinta entao ia aproveitar a linha do bonde (B 27)

E de destacar o facto de em ambas as apOdoses se encontrar o verbo ir no
imperfeito do indicativo, uma vez que se revela a tendencia ja descrita por Alba
Maria Cavalcante Bezerra, segundo a qual o verbo "ir" é urn dos poucos que se
utiliza na forma do imperfeito do indicativo em vez do condicional simples.
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4.3. 0 condicional composto na ap6dose

Temos dois periodos corn o condicional composto na ap6dose. Em ambos
o imperfeito do conjuntivo da pr6tase tern o valor do mais-que perfeito do
conjuntivo:

0 Teatro Municipal estav a completamente lotado e nao 6 pelo fato de
ter sido gratis... para todo aquele que a pega faria sucesso...
porque se o pilblico nao gostasse teria said° antes de terminar (...) ou
entdo nao teria batido palma no fim (C 51)

4.4. 0 mais-que-perfeito composto do indicativo na ap6dose

Entre as frases condicionais encontram-se dois exemplos corn o mais-
que-perfeito composto do indicativo na ap6dose. E de notar que o imperfeito
do conjuntivo se usa corn o valor do mais-que-perfeito do conjuntivo:

naquele tempo nao havia corregao monetaria... se houvesse a Escola Pau lista
tinha levado uma bordoada daquele tamanho mas como nab havia... (C
137)

4.5. 0 imperfeito do conjuntivo na ap6dose

As formal do imperfeito do conjuntivo com o adverbio "talvez" aparecem
dual vezes na ap6dose:

se fizesse uma caixa desse tamanho talvez funcionasse (B 57)

4.6. Um caso especial

0 condicional simples e o imperfeito do indicativo usam-se, um ao lado
do outro, no exemplo seguinte. E de notar que o verbo que aparece na forma
do imperfeito do indicativo 6 outra vez o verbo "ir":

se nao houvesse acordo... a demanda seguiria o seu tramite ate final
em geral as causas iam terminar no Supremo Tribunal do Trabalho (C
136)
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4.7. 0 presente do indicativo na ap6dose
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Encontramos urn exemplo corn o presente do indicativo na ap6dose, em
que a pr6tase exprime possivel falsidade, enquanto a ap6dose tern um valor
factual:

este meu sitio:: representa para mim ... se outras coisas ndo houvessem
uma razdo a mais para viver para existir (B 107)

4.8. Outras conjuncoes ou a omissdo de qualquer conjuncao

4.8.1. Periodos corn a conjuncao "caso" e corn a locugdo "supondo que" a
introduzir a pr6tase

A conjuncao "caso" utiliza-se em 3 exemplos, sempre ao lado do
condicional simples na ap6dose:

vamos supor caso voce tivesse um cachorro... e ele apresentasse (alguem)
assim alguns sintomas de doenga... eh voce mesmo procuraria... curd -lo... ou
voce recorreria a alguem? (C 71)

A pr6tase introduz-se corn a locuedo "supondo que" s6 numa frase
condicional:

supondo que tivesse... came ne? faria... bife... corn batatas (C 128)

4.8.2 A omissdo da conjuncao

No "Corpus" brasileiro encontra-se urn period° condicional sem
conjuncao condicional e corn a inversdo necessaria do verbo e do sujeito na
pr6tase:

como sendo um dos empeciihos maiores tivesse eu o dia TOdo no
meu dispor talvez aquela ligagdo que ndo saia naquele momento pudesse
sair em OUtros momentos ( B 120)

4.9 A construed° "como se"

Entre os exemplos encontram-se seis corn a construgdo "como se". Na
ap6dose pode usar-se tanto o presente como o imperfeito do indicativo.
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a cassa nao tinha goma... a cassa era como se fosse uma chita mais Tina
(B 199)

E curioso ver o tinico exemplo em que a conjuncao "se" nao aparece:

e faz urn movimento assim como estivesse caval/ cavalgando (B 33)

5. OracOes condicionais corn o mais-que-perfeito do conjuntivo na prOtase
no portugues falado no Brasil

No "Corpus" brasileiro ha s6 dois exemplos corn o mais-que-perfeito do
conjuntivo na protase.

5.1. 0 condicional composto na ap6dose

Ha s6 urn exemplo corn o condicional composto na ap6dose, que seria
urn exemplo classico das construgoes contrafactuais corn o mais-que-perfeito
do conjuntivo na pr6tase:

se eu tivesse contratado uma companhia de turismo eu ja teria
feito reservas (C 78)

5.2 0 imperfeito do conjuntivo na ap6dose

A forma do imperfeito do conjuntivo, tendo o valor do mais-que-perfeito
do conjuntivo, aparece na ap6dose s6 uma vez, ao lado do adverbio "talvez":

entao eu andava muito a pd._ circunstancia que talvez nao ocorresse se
eu tivesse ido no verso (C 77)

6. Conclusao

Como vimos, ha diferengas e semelhangas entre os usos portugues e
brasileiro nas oragOes hipoteticas corn o imperfeito do conjuntivo na prOtase.

A maior diferenca observa-se em relagao ao imperfeito do indicativo e ao
condicional simples. 0 portugues europeu da preferencia as formas do
imperfeito do indicativo. Por outro lado, no portugues do Brasil, as formas do
condicional simples sao muito mais freqiientes do que as do imperfeito do
indicativo. No portugues europeu, a escolha do condicional simples caracteriza
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textos mais sofisticados, enquanto no portugues do Brasil se observa uma
tendencia para utilizar certos verbos /p.ex. "ir"/ no imperfeito do indicativo. /
ver o artigo de A.M.C.Bezerra/. Alem disso, é de notar que entre os exemplos
brasileiros, aparecem tambem periodos pronunciados pelos documentadores
que, para serem mais corteses, deram talvez preferencia as formal do
condicional simples.

Uma das semelhangas mais importantes, raramente notada nas descrigoes
tradicionais, é o facto de o imperfeito do conjuntivo poder ter o valor do mais-
que-perfeito do conjuntivo e o condicional simples / imperfeito do indicativo
poder ter o valor do condicional composto.
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0 SEU TRABALHO ESTA BOMB MAS...

(Your Paper is Good, But...)

Hudinilson URBANO (Universidade de Sao Paulo)

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse and discuss structures and
constructions such as "This is a first approximation, but...", critically
examined by Charlotte Baker (1995), and reflect about the possibilities of
usage of the particle "mas" in oral Portuguese speech.

RES'UMO: 0 objetivo deste ensaio e observar e analisar uma construed° do
tipo "Esta e uma primeira abordagem, mas...", observada de maneira critica
por Charlotte Baker (1995), e refletir sobre as possibilidades de uso da
paracula "mas" no portugues falado.

KEY woRDs: Politeness; "But"; Mitigation in the Speech.

PALAVRAS-CHAVE: Polidez; "Mas"; Atenuaedo na Fala.

E comum alguem comegar desta forma a analise critica de um trabalho,
sobretudo quando se esta em presenga do seu autor, como no caso das defesas
de teses. Vem deste uso talvez ate a substantivagao do "mas" em frases do
tipo: "Ha sempre um mas" ou "Mao tem mas nem mein mas ", onde ele significa
restrigao, objegao, dificuldade, estorvo, obstaculo etc.

Duas podem ser as motivagoes para o elogio contido na oragao que
precede o "mas": ou se trata de um elogio verdadeiro em razao da qualidade
real do trabalho ou se trata de urn falso elogio, fruto da simples atitude de
polidez e diplomacia do falante. Em ambos os casos, esse elogio soa como
uma atenuagao antecipada do que se vai dizer na seqiiencia do "mas".

Uma construgao de estrutura sintatico-semantico-pragmatica semelhante
pode ser exemplificada em enunciados como:

"Eu nab quero ser grosseiro, mas..."
"Posso estar enganado, mas..."
"Nao sei se entendi bem, mas..."
"Desculpe o egoismo, mas..."
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Nestes enunciados, o segmento precedente ao "mas" nao contem elogio,
antes umaressalva ourestricao, tambem falsa ou verdadeira, ao pr6prio falante.
Nesses casos, alem da funcao atenuadora antecipada, esses segmentos tern
um carater de preparacao defensiva em relacao ao que vai ser dito na sequencia
introduzida pelo "mas", como por exemplo:

(1) "Eu nao quero ser grosseiro, mas voce pegou o meu lugar."

Baker (1995) denominou esse uso do "mas" em tais contextos de "mas
prefacio controlador de resposta". Na realidade o "mas" articula-se corn um
segmento anterior ("Eu rid() quero ser grosseiro"), aprioristicamente atenuador,
de feicao mais ou menos formulaica. Esse conjunto prefacia a oracao "voce
pegou o meu lugar", de natureza ofensiva, que, sem o acompanhamento
atenuador do infcio, poderia ensejar uma teplica agressiva. Trata-se de uma
estrategia que tenta afastar por antecipacao o eventual melindre do ouvinte
em face de algo menos cortes ou irreverente que ele, falante, pretende ou vai
fal ar.

Sem que se possa considerar urn uso conjuncional tfpico o "mas", nos
termos das gramaticas tradicionais, nao ha duvida que entre o segmento anterior
e o posterior ha uma contrariedade semantico-pragmatica de ideias e atitudes:
nao se quer ser grosseiro, mas se toma uma atitude verbal que pode ser
interpretada como grosseira. A oposicao semantica pode nao ser clara e
explfcita, como preveem as gramaticas.

Na verdade, no texto oral, sobretudo na conversagao, a oposicao
estabelecida pelo "mas" passa muitas vezes por uma cadeia de pressupostos,
nem sempre clara e imediatamente inferfveis, todavia mais ou menos
convencionalmente aceitos e pragmaticamente compreensfveis.

Observemos o exemplo:

(2) "Sou pobre, mas sou honesto."

Neste exemplo a ideia de honestidade nao se contrapOe logicamente a de
pobreza, mas o falante, ao relacionar essas qualidades por meio do "mas",
aceita uma especie de consenso de que "pobre tern escassez de recursos, por
isso tern dificuldade ou impossibilidade de cumprir suas obrigac-Oes, tornando-
se mau pagador; logO, desonesto", o que explicaria o emprego da palavra
"honesto" por oposicao.
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FreqUentemente o "mas" deixa de estabelecer contraste de ideias,
proporcionando, porem, em concorrencia ou n-do, algum outro tipo de oposigdo
de natureza discursiva ou pragmatica.

Tomando-se por base o use sintatico original do "mas como conjungdo
coordenativa, podemos formular o esquema [X + MAS + Y], aplicando-o as
construgOes sob analise:

(3) "Eu ntio quero ser grosseiro, mas voce pegou o meu lugar.
X

Observando este tipo de construg-do, parece que ela apresenta ao menos
as seguintes caracterfsticas:

1) quanto ao X:

tem fulled° de "atenuar" em beneffcio proprio e/ou do ouvinte, por
antecipagao, o conteirdo de Y, por meio de um elogio ao outro ("Seu
trabalho esta born") ou uma restricdo ou falha sobre si pr6prio ("Posso
estar enganado"). Vale lembrar, corn Rosa (1992: 30) que "a nog-do mesma
de atenuagdo permanece atada a obtengdo de um efeito de sentido que
s6 podera ser considerado e avaliado como tal numa intern-do social
especifica".

-trata-se de pequenas frases ou oragoes mais ou menos estereotipadas,
como:

Mao quero ser detalhista, mas... IN-do me lembro bem, mas...
Posso estar enganado, mas... / Desculpe o egoism°, mas...

representa um comentario e/ou uma inteneao metacomunicativos de
controle do conteirdo de Y. E, portanto, marginal ao topico;

nessas condig-Oes, controla/delimita uma possfvel resposta ou co-
mentario do ouvinte, atingido pela mensagem contida em Y, procurando
afastar, por antecipag-do, sua indisposicao ao que sera dito na seqiioncia;

trata-se de orae-do paralela ao Y, gramaticalmente falando;

deve estar vinculado necessariamente ao efeito de sentido de Y.
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Em caso contrario, pode ocorrer o que Rosa (1992: 85-87) chama de
"falso mas - prefacio", como no exemplo abaixo, em que Y nao se relaciona
corn X, ou, em outras palavras, o contend° da direita ao "mas" nao se relaciona
corn o objeto antecipado a esquerda ("como 6 que se deu a mudanga"):

(4) L2 (...)Europa voce encontrava os casos de histeria aqueles de
histeria de converstio ne? que o cara... tern urn TA:: que ali na sua
frente... isso nao acontece... mais... sabe... eu nao sei to explicar
como 6 que se deu a mudanga... mas... caso assitn é muito dificil de
encontrar..(...) (vol III - p. 82)

sinaliza que o falante sabe ou supoe que o contend° de Y e dithio,
contestavel, ofensivo ou irreverente, sendo, portanto, passIvel de uma
possivel critica.

2) quanto ao Y:

trata-se de uma mensagem principal, direta, a prevalecer, falando-se
em termos de contendo;

de alguma forma seu contend° implica o ouvinte ou o pr6prio falante,
ou suas opini-Oes, ou os seus comportamentos;

trata-se de oragao paralela ao X, gramaticalmente falando;

- deve estar vinculado necessariamente a intengao contida em X;

trata-se de mensagem dnbia, ofensiva ou irreverente ou, de alguma
forma, criticavel. Enfim, trata-se de urn ato de fala considerado pelo
falante como potencialmente ameagador a face do ouvinte e, por tabela,
a sua prepria face.

3) quanto ao X e ao Y:

- ambos devem ocorrer obrigatOria e explicitamente, o que determine
que o "mas" esteja sempre em posigao medial no turno;

- ambos preenchem estruturas sintaticasequivalentes (unidades te6ricas
coordenadas) e correspondem a segmentos semantica e pragmaticamente
vinculados e de alguma forma oponiveis.
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4) quanto ao "MAS":

273

trata-se de uma conjungdo coordenativa, portanto corn fungdo sintatica
normal de coordenagdo; dal sua posigdo inicial na oracao e medial no turno;

no piano semantic°, dentro do contexto especifico, opOe de algum modo
segmentos ou introduz uma restrigdo.

Nessas condigoes, X funciona como urn mecanismo atenuador acoplado
ao "MAS", corn o qual, em conjunto, prefacia urn segmento (Y), classificado
como menos polido ou dubio, capaz de perturbar a interagdo pacifica entre os
parceiros.

Por outro lado, conforme o grau de questionamento implicado no Y, tambem
varia o grau da forga atenuadora de X.

Assim, por ter uma fungdo mais interacion al que referential, o X pode ser
entendido como marcador de atenuagdo, mas, por ndo revelar uma cabal fixidez
formal e uma grande recorrencia de use 6 melhor designa-lo genericamente de
"procetlimen to" de atenuagdo.

Levantadas as caracteristicas gerais dessas construgoes, procuramos fazer
uma pesquisa rapida em transcrigOes de varios textos (amostras do Projeto NURC/
SP e cerca de dez entrevistas dos programas de TV "Jo Soares Onze e Meia" e
"MarIlia Gabi Gabriela"), a fim de examinar ocorrencias que permitissem a
aplicagdo desse suporte teOrico, bem como reflexoes complementares.

0 levantamento revelou muito poucas ocorrencias, principalmente
perfeitamente enquadraveis nas coordenadas arroladas. Parece que textos
induzidos, como os do NURC e as entrevistas, embora possibilitem muitas
estrategias de atenuagdo, ndo favorecem a ocorrencia do tipo de construgoes que
queriamos en focar.

Mas as poucas ocorrencias do tipo ou variantes dele ensejam, por ora,
algurnas observagoes significativas.

A primeira 6 que deve ficar claro que o "mas-prefacio" (na realidade: X +
MAS prefacio) 6 apenas urn dos varios procedimentos de atenuagdo possiveis e
em abundancia produzidos na lingua falada.
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A segunda observacao 6 que a ordem X+MAS+Y pode estar invertida.
Assim, em lugar de

(5) 0 seu trabalho esta born, mas hat falhas metodologicas nele.
X

pode-se dizer, corn efeito atenuador talvez de grau diferente (caberia analisar
mail profundamente para chegar a uma conclusao a respeito):

ou:

(6) Ha falhas metodoldgicas no seu trabalho, mas ele estd born.
X

(7) Inf. (...) agora 6 possfvel que haja outro termo especIfico mas isto ja
esta:: confesso... fora... dos meus limitados conhecimentos na
materia (DID 250, p. 139. 1. 261-263)

A terceira observacao 6 quanto ao "falso mas-prefacio atenuador", ja
lembrado. Pode o Y nao ter vinculacao corn o X, conforme o exemplo (4);
pode o X nao conter contetIdo criticavel ou de alguma forma ameacador
face do ouvinte e/ou do falante.

(8) Inf. agora o::o:: eu nao sei bem porque que chamavam colonos mas
os empregados aqui em Campinas eles eram quase todos descendentes
... de colonos italianos ...(DID 18, p, 18, 1. 65-67)

Portanto, nao ha o que atenuar... salvo se Y contiver um auto elogio,
que causa certo desconforto como em:

(9) Ll (...) e os processos tambem... que ele... recebe ou...
eu nao sou leiga eu nao entendo... mas... pelo que a gente... ouve
falar sao muito bem estudados... tern pareceres muito bem dados.
(D2, p. 166, L 1184-87)

Ll esta falando sobre seu marido como procurador do Estado. Elogiar o
trabalho do marido naturalmente soa como auto elogio, o que caracteriza uma
falta de modestia, que ela procura atenuar, por antecipacao corn "eu sou leiga
eu nao entendo" e mesmo depois de proferido o "mas", corn a estrategia de
distanciamento "pelo que a gente... ouve falar".

Muitas outras observacOes poderiam ainda provocar o presente ensaio,
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mas o objetivo, neste curto espago, e apenas chamar a atengao, juntamente
corn outros estudiosos sobre o "mas", para as virtualidades de use dessa
particula, aqui apenas esbogadas. Trata-se de partfcula que, combinada corn
outros recursos da lingua e em contextos especificos, enseja originais estrategias
ret6ricas e de estilo, sobretudo na lingua falada. S6 a titulo de ilustragao
relacionamos, extralda de urn inquerito do Projeto NURC (DID 161), de 65
minutos, a recorrencia de nove construgOes reveladoras, produzidas por urn
mesmo informante:

(10) (...) colocaram coisas que estavam fo::ras... mas completamente
fora da da do TEMA. (p.39. 1. 46-47)

(11) de quem tivemos apoio? De ninguern... mas DE NINGUEM
MESMO... (p.41, 1. 120-121)

(12) (...) e assim mesmo foi MUM pouco viu? mas muito pouco mesmo
(p.41, 1. 127-128)

(13) (...) nao tivemos nenhum PROblema mais serio ma::s aPOIO mesmo
de ninguem (p.41, 1. 134-135)

(14) (...) e urn erro muito grande... mas muito grande mesmo
(p.44,280-281)

(15) olha... o:: paulista e frio e gelado... mas 6 gelado mesmo
(p.48, 1. 439-440)

(16) (...) existem pouQUissimos... principalmente em Sao Paulo mas
pouQUi::ssimos mesmo (p. 52, 1. 628-630)

(17) (...) 6 praticamente impossfvel... mas impossivel mesmo
(p.54, 1. 714-15)

(18) (...) ele 6 doente.. mas 6 doente MESmo (p.57, 1. 824-825)

A insistencia de construgOes bastante semelhantes, respingadas de
entonagao intensiva, alongamentos erepetigoes, com "mas enfatico", permite
abrir caminho para hip6teses estilisticas desse falante, naturalmente sujeitas a
analises mais profunclas.

Finalmente cremos que uma variante do "mas prefacio atenuador" pode
ocorrer em respostas do tipo "sim mas" (e variantes como "ahn ahn mas", "uhm
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uhm mas", "é mas" etc.), ainda que corn baixo grau de atenuagao, nao s6 pela
formulaicidade do esquema, como tambem pela sua alta rotatividade de uso,
que esvazia a prOpria significagao pragmatica do "sim". Pensamos, sobretudo,
nas respostas "sim mas..." em que o "sim" (ou sua variante) é produzido quase
mecanicamente, dentro de uma estrategia de cortesia, preparando urn reparo ou
discordancia, ainda que parcial, e, portanto, nao significando total assentimento,
como literalmente faria supor. Trata-se de urn "sim" cortes, facilitador da interagao,
na medida em que prepara e atenua, por antecipagao, uma resposta ou comentario
possivelmente frustrante ou desagradavel para o falante anterior. Por outro lado,
facilita a entrada pacifica no turno:

(19) Ll entao voce tern que abstrair desse aspecto porque voce pode
ter ambos os ca::sos... voce tem que pegar na media
esquecendo esse aspecto particular...

L2 e mas af:: é o tal neg6cio eu nao me preocupo muito corn a
media... (D2, p. 31, 1. 565-569)

Ll faz a seguinte colocacao: "voce tern que pegar a media esquecendo
este aspecto particular", corn a qual L2 nao concorda, apesar de iniciar seu
turno corn "é", aparentemente concordancia.

A fim de manter uma interagao pacffica, ao inves de discordar prontamente
L2 prefere utilizar urn "e"(substituto do "sim", que formal e convencionalmente
e uma palavra de concordamia), que facilita polidamente a interacao, na medida
em que aparenta urn alinhamento corn o interlocutor. Por outro lado ameniza
antecipadamente o "eu nao me preocupo muito corn a media...", enunciado que
traduz opiniao contraria a do seu interlocutor.
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