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POLITICA EDITORIAL

A Revista D.E.L.T.A. publica estudos de
carater teorico ou aplicado, oriundos de
qualquer area referente ao fenOmeno

desde que se trate de
contribuicoes ineditas.
Sera dada preferencia 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 é convidado.
Tais trabalhos devem ser escritos em
portugues, ingles, frances, espanhol ou
italiano.
Artigos, Retrospectivas, Debates sao
precedidos de abstract em Ingles e resumo
em Portugues corn aproximadamente 150
palavras cada. Para programas a serem
usados e normas gerais de digitacao, ver
final do volume.
Os originais 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. é uma publicacao
semestral (fev. e ag.), podendo haver a
possibilidade de urn ntimero especial incluso
na anuidade. Preto anual da assinatura no
Brasil: individuos: R$50,00 (ntimero avulso:
R$25,00). Instituiceies: R$120,00 (nUrnero
avulso: R$45,00 ).

Aceita-se permuta.

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unpublished contributions will be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 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 150 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:
individuals: $60,00 (single issue: $30,00).
Institutions: $120,00 (single issue: $60,00).

Exchange of publications welcome.



UMA PALAVRA INICIAL

0 ano de 1999 comemora os trinta anos da
fundagdo da Associagdo Brasileira de
Lingiiistica; a editoria da D.E.L.T.A. achou que a
melhor forma de celebrar esse aniversario seria
apresentando uma retrospectiva dos estudos
lingiiisticos no Brasil durante esse period°.

Sabendo que o Professor Ataliba T. de
Castilho estava planejando urn volume dessa
natureza para a revista da ALFAL Associagdo
Latino Americana de Lingiiistica - e confiando
em sua competencia, solicitamos que organizasse
este volume corn os artigos ja previstos para o
volume da ALFAL, talvez pedindo aos colegas
colaboradores que, na medida do possivel
adaptassem seus artigos, bem como solicitando
novas colaboragOes.

Ao Professor Ataliba nosso agradecimento.
E a seus colaboradores.

Leila Barbara.
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APRFSENI'AcA0

Ataliba T. de CASTILHO (Universidade de sao Paulo/CNPq)

Presidente da Associagdo de Lingtifstica e Filologia da America Latina

1. Neste an o de 1999, a Associagdo Brasileira de Lingilistica comemora
30 anos de atividades ininterruptas. Para comemorar o evento, a diregdo da
D.E.L. TA. incumbiu-me de organizar um ntimero especial, composto por urn
conjunto de ensaios que retratassem as diferentes areas de atuagdo da
Linguistica Brasileira, nesta virada de milenio. Convidei entao especialistas
em Historiografia Linguistica, Linguistica Indigen a e Linguistica Portuguesa,
estes aimos representativos das areas centrais (Fonetica e Fonologia,
Morfologia, Sintaxe, Semantica), as das areas de contacto (Sociolinguistica,
Dialetologia, Psicolinguistica, Neurolingilistica, Lingilistica Historica,
Linguistica Aplicada).

Os convidados atenderam em grande parte ao chamamento, compondo-
se o presente numero, que sera uma obra de referencia para a histeria da
Lingtifstica brasileira, apesar de algumas lacunas. 0 mesmo conjunto de ensaios,
corn alteragoes ligeiras, constituird urn dos numeros da Linguistica, revista da
Associagao de Lingilistica e Filologia da America Latina (ALFAL).

2. Alguns marcos assinalaram a implantagao da Linguistica no Brasil: as
atividades de alguns pioneiros, a instalagao da Linguistica como disciplina
obrigat6ria nos Cursos de Letras e a fundagdo de sociedades cientificas
especializadas.

Entre os pioneiros, é preciso destacar Joaquim Mattoso Camara Jr.,
Theodoro Henrique Maurer Jr., Raul Farani Mansur Guerios e, mais novo que
estes, Aryon Dall'Igna Rodrigues.

Camara Jr., arquiteto de formagdo, ministrava cursos no Rio de Janeiro,
tendo sido o autor do primeiro grande manual de Linguistica Geral na America
Latina. Combinando elementos do estruturalismo europeu de Praga e do
estruturalismo americano, ele lancou as bases da descricao estruturalista do
Portugues, tendo sido grande incentivador da Linguistica Indigena: Altman
(1998, cap. III). Maurer Jr. lecionava Linguistica Indo-europeia eLinguistica
Romanica na Universidade de Sao Paulo, na linha te6rica dos neogramaticos.
Ele estudou algumas questoes espinhosas da gramatica do Portugues, tais
como o infinitivo pessoal e o pronome se: Castilho (1991). Mansur Guerios, da
Universidade do Parana, teve sua atengdo voltada para o estudo das linguas
indigen as: Rodrigues (1986) Ele recomendou essa area ao seu aluno mais



destacado, Aryon Dall'Igna Rodrigues, que viria a implantar esse ramo de
estudos na Universidade de Brasilia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro
e na Universidade Estadual de C ampin as: Seki (1990).

0 Brasil conta hoje com mais de 500 Cursos de Letras, os quais foram
organizados a partir dos anos 30. Ate 1960, os conteddos linguisticos eram
ministrados nesses cursos pelas disciplinas de Lingua Portuguesa e Filologia
Romanica. Em 1962, o Conselho Federal da Educacao reformulou o curriculo
de Letras, introduzindo a Linguistica como disciplina obrigat6ria. No comeco,
havendo poucos lingiiistas titulados, houve certa improvisacao, exceto nos
centros universitarios em que os pioneiros tinham preparado alguns
profissionais. A Universidade de Brasilia tomou a si a tarefa de dar uma
preparacao minima aos professores que iriam ocupar os cargos entao criados,
uma iniciativa de Aryon Dall'Igna Rodrigues que nao Ode infelizmente ser
executada em toda a sua extensao.

Surgiram entao outras liderancas, que passaram a organizar mais
amiudadamente seminarios de Linguistica, inicialmente voltados para o debate
do que ensinar e que temas pesquisar. Uma consequencia desses seminarios
foi a proposta de criacao de sociedades cientificas -regionals e de uma
associacao nacional. No mesmo ano de 1969 foi fundada a Associacdo
Brasileira de Lingiiistica e o Grupo de Estudos Lingilisticos do Estado de Sao
Paulo, ambos 5 anos depois da ALFAL e 2 anos depois do Programa
Interamericano de Lingillstica e Ensino de Idiomas (PILEI), este infelizmente
desaparecido.

3. Estas tras conjunturas asseguraram a consolidacao da Linguistica
brasileira, como se pode ver pelo trabalho de Altman (1998), para o que
concorreram a criagdo dos cursos de POs-Graduacao, a fundagdo de revistas
especializadas e o surgimento dos projetos coletivos de pesquisa.

Algumas universidades ja formavam doutores deste os anos 50, num
sistema que dispensava a frequencia a cursos e disciplinas, concentrando-se
o trabalho na redacao da tese e de dois ensaios complementares. Em 1968, o
Governo Federal regulamentou os Cursos de Pos-Graduacao, implantando-se
o modelo americano de mestrado e doutorado. Ha hoje 62 cursos de POs-
Graduacao em Letras (= Literatura) e Lingiiistica, 45 dos quais ministram cursos
tambem de Doutorado. No final dos anos 90, so em Linguistica, tinham-se
formado cerca de 3.000 Mestres e mais de 600 doutores. Para debater polfticas
cientificas para esse novo setor das universidades brasileiras, fundou-se em
1984 a Associacao de Pesquisa e POs-Graduacao em Letras e Lingiiistica,
Anpoll. Luiz Antonio Marcuschi preparou o Quem é quem em Pesquisa em
Letras e Linguistica no Brasil, cuj a segunda versdo, informatizada, foi editada
pela Anpoll e pelo CNPq em 1998: Marcuschi (Org. 1998).

1



VII

Revistas mistas de Lingiiistica e Literatura fundadas nos anos 60 ou
remodelaram sua linha editorial, especializando-se emLingilistica, como aAlfa,
que fundei em 1962, e que a partir de 1977 se transformou na Revista de
Linguistica da Universidade Estadual Pau lista (Unesp), ou desdobrando-se
em duas revistas especializadas, como os Cadernos de Linguistica e Teoria
da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais (1978-1988), de que
resultou em 1991 a Revista de Estudos da Linguagem, atualmente corn 6
volumes corn 2 ntimeros cada. Outras revistas especializadas foram surgindo:
Estudos Lingiiisticos e Litercirios, Universidade Federal da Bahia, desde 1968,
20 mimeros publicados; Revista Brasileira de Linguistica, editada pela
Sociedade Brasileira de Professores de Lingiiistica, Sao Paulo, 1974-1984,
descontinuada; Cadernos de Estudos Lingilisticos, Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), desde 1978, 36 mimeros publicados; Trabalhos em
Linguistica Aplicada, Unicamp, desde 1983; D.E.L.T.A., Revista de
DocurnentacCio de Estudos em Linguistica Teorica e Aplicada, desde 1985,
inicialmente como revista da Pontificia Universidade Cat Mica de Sao Paulo, e
depois como orgao da Abralin. A D.E.L.TA. 6 hoje sem cluvida a melhor revista
que se edita no pais, corn 16 vols. de 2 mimeros cada publicados, sendo que o
vol. 12, de 1996, edita os sumarios de todas as mat6rias publicadas.. Esta lista
esta longe de ser exaustiva, apenas menciona as revistas de maior circulagao.

Estabelecida a moldura para o desenvolvimento da Linguistica no Brasil,
comegaram logo a surgir projetos coletivos de pesquisa. Lembrarei apenas os
que envolveram pesquisadores de mais de uma universidade: Projeto censo
lingiiistico do Rio de Janeiro, desde 1972, a que sucedeu o Programa de
estudos sobre o use da lingua: ver Paiva / Scherre, neste ntimero; Projeto da
norma urbana lingilistica culta, desde 1970, desenvolvido em cinco capitais
brasileiras: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre, a partir
do "Proyecto" idealizado por Juan' M. Lope Blanch: ver Callou, neste mimero,
e Castilho (1990); Projeto de Grarnatica do Portugues Falado, 1988-1998: ver
Castilho (1998) e Basilio, neste mimero, Projeto variactio urbana da Regitio
Sul, desde 1995; Projeto para a historia do Portugues Brasileiro, desde
1997: ver Castilho (Org. 1998).

4.0 presente 'timer° daD.E.L.TA. 6 bastante representativo dos tIltimos
anos da Linguistica no Brasil.

Heitor Megale e Cesar N. Cambraia, em Filologia Portuguesa no Brasil,
apresentam informagoes acerca dos trabalhos e dos projetos no ambito da
Filologia Portuguesa no Brasil ao longo dos ultimos dez anos, corn eventuais
referencias a trabalhos de sintese anteriores. Mostram como a Filologia, em
conseqiiencia da introdugao do Estruturalismo, a partir dos anos sessenta,
perdeu espago entre nos, ocorrendo na atualidadeurn processo de retomada.



Articulam razOes teOricas e histOricas do percurso, ao mesmo tempo que
procuram apontar as atuais tendencias na area. Para apresentar as grandes
linhas de pesquisa na Area no Brasil, divide-se a exposigdo de acordo corn os
seguintes criterios: (1) o tipo de texto que constitui o objeto de analise dos
pesquisadores: literarios x nao-literarios, (ii) cronologia do autores estudados
e (iii) instituigdo que sedia os grupos de pesquisa.

Eleonora Cavalcante Albano, em 0 Portugues Brasileiro e as
controversias da Fonetica atual: pelo aperfeicoamento da Fonologia
Articulator-kJ, examina o campo dos estudos foneticos no Brasil do ponto de
vista de sua implantagdo recente e da fecundidade dos dados do portugues
brasileiro para iluminar questoes de teoria fonetica. A questao tomada como
central 6 a da comensurabilidade entre a Fonetica e a Fonologia, colocada pela
primeira vez de forma objetivavel pela Fonologia ArticulatOria. Numa revisdo
crftica do programa desse modelo, constata-se (i) que os seus principios gerais
sao perfeitamente adequados para dar conta de muitos processos fonicos
pos-lexicais do portugues brasileiro que a analise fonatica revela serem
gradientes, contrariando a visa() categOrica da tradicao fonolOgica
contemporanea; (ii) que os parametros utilizados pelo modelo para represen tar
as vogais sao inadequados para a expressao de processos gradientes, assim
como para a expressdo de processos categOricos, o que sugere que algumas
das observagoes levantadas contra ele na literatura podem ser superadas
atraves de uma revisdo dos seus descritores vocalicos. A conclusdo oferece
perspectivas para a implementagdo dessa revisdo, apontando a relevancia de
alguns dados do portugues brasileiro para testar as hipOteses envolvidas.

Margarida Baslio, em A Morfologia no Brasil: indicadores e questoes 6
urn panorama sobre essa disciplina nos Illtimos dez anos, apresentada atraves
de dois meios: (i) a analise de indicadores gerais de ambito nacional,
configurando um quadro de predominancias, e (ii) a discussdo de problemas
de Morfologia no ambito do Projeto de Gramatica do Portugues Falado,
ilustrando o debate morfolOgico brasileiro na ultima decada, ao focalizar o
grupo de pesquisas mais ativo do pais. Sao levantadas na discussao duas
questOes teOricas euma questdo descritiva. As questoes te6ricas dizem respeito
A distilled° entre o conceito de produtividade e a nogdo de condigOes de
producao na teoria morfolOgica, e a necessidade de investigar a proposta de
que processos de formagdo de palavras operam no decorrer do ato de fala. A
questa° descritiva focaliza os verbos denominais, cuja analise na tradigdo
morfolOgica brasileira tern sido envolvida corn derivaeOes regressivas e
conversao. 0 trabalho destaca a singularidade da Morfologia brasileira em
sua concentragdo em questOes lexicais e semanticas, e expoe as tendencias
contemporaneas da pesquisa brasileira, interessada sobretudo na delimitagdo
das unidades lexicais.
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IX

Maria Helena de Moura Neves, em Estudos Funcionalistas no Brasil é
urn cuidadoso inventario das pesquisas funcionalistas que vem sendo
realizadas no Brasil, comegando pelos pioneiros, detalhando os grupos de
pesquisa e os pesquisadores avulsos, buscando sempre distinguir as linhas
que orientam as investigagbes. 0 trabalho 6 finalizado por urn levantamento
bibliografico extenso, que deu prioridade aos trabalhos ja publicados.

Mary A. Kato, Trinta anos de sintaxe gerativa no Brasil 6 urn relatOrio
bem documentado sobre a importancia da teoria gerativa nas pesquisas sobre
o portugues brasileiro. 0 modelo passou a ser tratado extensivamente entre
nos a partir do II Congresso Internacional da ALFAL, realizado em Sao Paulo,
1969, ano da fundagao da Abralin. 0 artigo menciona os debates sobre o
modelo de Principios e Parametros e os primeiros momentos do Programa
Minimalista no Brasil. Sao detalhadamente examinados os sintaticistas
brasileiros mais produtivos, os dados do portugues a que aplicaram a teoria e
as linhas de pesquisa desenvolvidas.

Rosa Virginia Mattos e Silva, em Orientacoes atuais da Linguistica
Historia brasileira, relata a retomada dos estudos diacronicos no Brasil, apOs
certo refluxo ocorrido nos anos 60-80. Sao destacadas as motivagOes da "nova"
Linguistica HistOrica do portugues, sobretudo um conhecimento mais detido
do portugues brasileiro, pesquisado em seus aspectos dialetolOgicos e
sociolinguisticos nas decadas mencionadas. Referencias a projetos coletivos
de pesquisa cerram o artigo: o "Programa para a hist6ria da lingua portuguesa"
(Universidade Federal da Bahia), os trabalhos de Mary A. Kato e Fernando
Tarallo (Universidade Estadual de Campinas) e o novo "Projeto para a Hist6ria
do Portugues Brasileiro", que retine desde 1998 pesquisadores de Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Parana, Sao Paulo e Santa Catarina.

Ingedore Grunfeld Villaga Koch, em 0 desenvolvimento da Linguistica
Textual no Brasil, mostra que o estudo lingufstico do texto comegou no Brasil
no final da decada de 70, sob o influxo das pesquisas em Semantica
Argumentativa e da Gramatica Funcional. Mas foi a autora desde artigo, e
ainda Luiz Antonio Marcuschi e Leonor Lopes Favero os que the deram uma
visibilidade maior no pats. Sao identificadas as perspectivas teOricas atualmente
vigentes, originarias de autores alemaes, franceses, holandeses e americanos
mencionados no texto. No moment() atual, ressaltam as perspectivas secio-
interacionais e os processos e estrategias sOcio-cognitivos, alem do influx()
do estudo do texto falado, dados o "Projeto NURC", o " Projeto de Gramatica
do Portugues Falado" e o "Programa de Estudos sobre os usos lingiiisticos".

Em Estudos do texto e do discurso no Brasil, Diana Luz Pessoa de
Barros situa esse dominio entre as teorias da linguagem, cuja presenca no
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Brasil relata. Do ponto de vista te6rico, os estudos do texto e do discurso
rompem a barreira que impede a passagem da frase ao texto e ainda aquela que
separa enunciado de enunciacdo. Destacando certa instabilidade que ainda
afeta este dominio, a autora identifica varias linhas te6ricas em vigor no Brasil:
a Analise do Discurso francesa, a Analise do Discurso de infiuencia inglesa,
a Analise da Conversacao, a Semi6tica narrativa e discursiva, entre outras.

Maria da Conceigiio de Paiva e Maria Marta Pereira Scherre,em
Retro.vpectiva Sociolinglifstica: contribuiOes do PEUL e uma apresentacdo
das pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, soh
a coordenacdo do Prof. Anthony Julius Naro. 0 grupo foi organizado 110 final
dos anos 70, tomando por orientagdo teorica a Teoria da Variagdo e Mudanga
de Lahov. Constituldos dois corpora de analise, foram extensamente analisados
fen3menos fon6tico-fonolOgicos, morfossintaticos (concordancia, use
variavel das preposicoes, formas preposicionais, queismo/dequeismo,
topicalizacdo, tipos oracionais) e conversacionais (marcadores discursivos).
O texto discute ainda aspectos teoricos da ahordagem funcionalista da
linguagem. O grupo do Rio de Janeiro tern concorrido para a formacao de
outros grupos de pesquisa, como é o caso do Projeto Variacdo do Portugues
do Sul (Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e o Projeto de
Sociolingiiistica do Nordeste (Paraiba).

Suzana Alice Marcelino Cardoso, em A Dialectologia no Brasil:
perspectives, historia os ultimos 50 anos dessa area no Brasil, e apresenta o
projeto "Atlas Linguistic° do Brasil", de que e Coordenadora. Ela reconhece
tres fases nas pesquisas dialetolOgicas no Brasil: (i) de 1826 a 1920, estudos
do lexico regional e de suas especificidades; (ii) de 1920 a 1952, estudos de
areas deliminadas, sob a forma de grandes monografias, ainda nao baseadas
na aplicacao de questionarios; (iii) a partir de 1952, irrupc'do da Dialectologia
cientifica, corn a aplicacdo de questionarios lingUisticos e gravacdo
magnetofanica dos inqueritos. Resultaram desta fase os atlas regionais da
Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Paraiba. Parana, entre outros. A experiencia
assim acumulada permite agora a realizaciio do Atlas Linguistic° do Brasil,
cuja execucao esta em curso desde 1996.

Lucy Seki preparou um hem documentado relaterio sobre A Lingillstica
Indigene do Brasil, no qual mostra a situacdo atual das linguas indigenas
brasileiras c historia a Lingiiistica Indigena entre nos. Duas lases sao aqui
identificadas: (i) period() anterior aos anos 60, em que missionarios em sua
major parte estudaram 1001Inguas, (ii) quadro atual, desenvolvido maiormente
por universidades, em que macs 80 linguas "foram objeto de algum tipo de
investigacdo". Dois apendices enriquecem 0 texto: instituicOes/pesquisadores/
projetos, e lista daproducao academica sobre as linguas indigenas brasileiras.



XI

Os textos acima, varios deles ampliados para este volume, serao incluidos
em um mimero da Lingiiistica, os que se seguem foram escritos especialmente
para a D.E.L.T.A.

Em Uma historic de delimitacaes teoricas: trinta anos de semantica no
Brasil, Roberta Pires de Oliveira, a partir de levantamento em muitas fontes,
mostra a variedade de modelos utilizados em estudos de semantica no Brasil e
a consequente variagdo na relacao corn outras areas da linguistica e corn
outras disciplinas; Pires tambem procura tragar a origem dessa diversificagdo
e, a partir disso, envolve-se em epistemologia da lingiiistica.

Rajan Kanavillil Rajagopalan - em Os Caminhos da Pragmatica no
Brasil, discute a polemica definigdo da area da pragmatica empreendida por
lingiiistas brasileiros e internacionais mostrando que, conquanto as
dificuldades na delimitagao dessa area sejam caracteristicas dela, pragmatica é
uma area de pesquisa produtiva nas instituicOes brasileiras.

Em Aquisictio da Linguagem: uma Retrospectiva dos altimos trinta
anos, Leticia Maria Sicuro Correa faz um levantamento do trabalho
desenvolvido no Brasil sob a perspectiva da geneses e das caracteristicas das
teorias que o fundamentam e das areas que aborda procurando olhar os pontos
de controversias na tentativa de dissolve-las.

Marilda C. Cavalcanti, em Estudos sobre educactio bilingtie e
escolarizaceio em contextos de minorias lingiiisticas no Brasil, mostrando
como essa 6 uma area de lingilistica aplicada de desenvolvimento mais recente
no pais, levanta trabalhos realizados e em andamentos tanto sobre contextos
indigenas como de imigrantes, de fronteiras e outros; salienta a questa() do
biblingilismo e bidialetismo visivel e invisivel e atenta para a importancia
desse tema ser considerado na formagdo de professores.

Em Fotografias da Lingiiistica Aplicada no Campo das 'Aguas
Estrangeiras no Brasil, Luiz Paulo da Moita Lopes faz uma avaliagdo da area
que talvez tenha sido uma das primeiras, junto corn o estudo de linguas
indigenas, a trazer para o Brasil as teorias em desenvolvimento nos Estados
Unidos e na Gra Bretanha. Fotografa seis cenas que incluem a pos-graduagao,
as associagoes, as revistas e os encontros cientificos priorizados em lingiiistica
aplicada e em ensino de lingua estrangeira, os tOpicos de pesquisa mais tipicos,
o Projeto Nacional Ensino de Ingles Instrumental e a recente publicagao dos
parametros curriculares. Conclui levantando questOes que considera
fundamentals para o desenvolvimento da area.

0 artigo que encerra este volume, Ingles Instrumental, Ingles para
Negocios e Ingles Instrumental para Negocios, de Orlando Vian Jr., traz urn
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panorama do estudo da linguagem utilizada was situagoes de trabalho, area
recente.

5. A leitura cuidadosa destes ensaios, complementada pelo exame de
trabalhos similares publicados em outras obras coletivas, permitira aos
lingiiistas brasileiros relletir sobre o que se fez e o que precisa ser feito no
dominio de uma ciencia que conheceu entre nos urn desenvolvimento
extraordinario, tao bem semeada que foi pelas atividades dos pioneiros.
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ABSTRACT: In this paper we bring information about the studies and projects
in the field ofportuguese philology in Brazil along the last ten years, referring
eventually to former retrospective studies. We show how philology, since the
sixties, lost room among us and how it is going through a retaking process.
We articulate theoretical and historical reasons of this route and try to point
out the current trends in the field.
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0. Introducao

Ao abrir este trabalho, que tern por objetivo tentar delinear os caminhos
percorridos pela Filologia Portuguesa no Brasil nos filtimos dez anos, é de
todo importante esclarecer o significado corn que se trabalha aqui a palavra
Filologia. Esse termo esta sendo utilizado aqui na acepgdo definida por No
Castro como: "ciencia que estuda a genese e a escrita dos textos, a sua difusao
e a transformagao dos textos no decurso da sua transmissao, as caracterfsticas
materiais e o modo de conserva0o dos suportes textuais, o modo de editar os
textos corn respeito maxim pela intencao manifesta do autor" (Castro, 1992:124).

Feito esse esclarecimento, pode -se passar ao que se tem feito em termos
de Filologia ao longo dos ultimos dez anos no Brasil, bem como os rumos que
esta tomando o trabalho filologico no presente. Uma vez que nao existe
disponivel (ainda!) um Banco de dados em que se tenha registrada a producdo
na area de Cauca Textual eEdicao de Textos nestes Illtimos tempos no Brasil,
optou-se. aqui por urn mapeamento da producao filolOgica realizada por
pesquisadores brasileiros corn base na analise de eventos nacionais da area
ocorridos neste period& . Se, por urn lado, esse metodo de analise permite
identificar os pesquisadores e seus projetos corn base em trabalhos

A fim de refinar o presente mapeamento, utilizaram-se aqui tambern dados extraidos do
Diretorio dos Grupos de Pesquisa no Brasil (Versa() 3.0), mantido pelo CNPq.
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apresentados nos eventos em que se reuniram estudiosos de varios pontos
do pais; por outro lado, nao é suficiente para identificar aqueles grupos cujos
trabalhos tern sido apresentados fundamentalmente em eventos regionais ou
locais. Embora se tenha aqui ciencia das limitacoes desse tipo de metodo de
analise, a sua adocao justifica-se por se considerar que os resultados, embora
fragmentarios, constituem contribuicao para a historiografia da Filologia
Portuguesa no Brasil.

Antes de expor os dados apurados, convern mencionar alguns trabalhos
que trataram dos caminhos percorridos pela Filologia Portuguesa em decadas
anteriores no Pais. E necessario salientar que, na verdade, em todos eles, a
analise abrange muito mail do que os estudos de Critica Textual e Edicao de
Textos, incluindo tambem estudos diacronicos do portugues. Na decada de
trinta, Antenor Nascentes publicou os seus Estudos Filologicos (1939), obra
em que apresenta uma proposta de divisdo dos estudos filolOgicos no Brasil
em tr'es periodos: 1° Embrionario (inicio da cultura brasileira ate 1884), 2°
Empirico (1834-1881) e 3° Gramatical (1881-1939). Em fins da decada de quarenta
e inicio da de cinquenta, aparecem dois breves artigos em que se da noticia da
producao filolOgica no Brasil trata-se de "Filologia" (1949), de Joaquim
Mattoso Camara Jr. e "A Filologia Portuguesa no Brasil (1939-1948)" (1951),
por Serafim da Silva Neto. Nos anos sessenta, Silvio Elia traz a lume Ensaios
de Filologia (1963), livro que reune varios artigos seus dentre eles, o acurado
ensaio "Os Estudos Filologicos no Brasil". Com base em extenso levantamento,
Elia reanalisa a histOria dos estudos filolOgicos no Brasil dividindo-a em dois
grande periodos: 1° Vernaculista (1820-1880) e 2° Cientifico (1880-1960).
Este Ultimo recebe ainda subdivisbes: la Fase (1880-1900) e 2a Fase (1900-
1960), sendo esta, ainda, dividida em tres momentos: la Gernao (1900-1920),

Gernao (1920-1940) e 3' Geracao (1940-1960). Na decada de setenta, é
publicada uma coletanea intitulada Tend'encias Atuais da Linguistica e da
Filologia no Brasil (1976), na qual Anthony Julius Naro, em artigo homOnimo,
apresenta urn balanco da pesquisa filologica no Brasil. Contam ainda sobre a
situacao da realizacao de edicoes criticas no Brasil urn ensaio de Antonio
Houaiss ("A edicao critica de textos no Brasil" (1980)) e outro de Edith Pimentel
Pinto ("Edicao critica no Brasil" (1982)). Especificamente sobre a pesquisa
filolOgica no Rio de Janeiro, ha o recente ensaio de Joram Pinto de Lima,
intitulado "A Critica Textual no Rio de Janeiro" (1995). Por fim, é mister citar os
valiosos ensaios sobre a Filologia no Brasil e suas relacoes corn a Linguistica

em especial, corn a Linguistica HistOrica nos illtimos tempos, escritos por
Rosa Virginia Mattos e Silva: "Reencontro da Filologia e da Lingilistica nos
Estudos Diacronicos" (1983), "Fluxo e refluxo: uma retrospectiva da Linguistica
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Histerica no Brasil" (1988) e "Linguistica Hist erica e Filologia hoje: redefinindo
fronteiras" (1993).

1. A pesquisa filolegica no Brasil

Tornou-se repetitiva a observagao de que a Filologia perdeu
progressivamente terreno entre nes nos ultimos trinta anos, tendo sido relegada
a urn segundo piano ou, em alguns casos, tendo mesmo desaparecido em
beneficio da Lingufstica, que passou progressivamente a ocupar um lugar de
destaque nos Cursos de Letras da maioria das instituigbes de ensino superior
do pats (cf. a discussao do impact() da Lingufstica no Brasil em Altman (1998)).
Como relembra Mary Kato, na apresentagao intitulada "Como, o que e por que
escavar?", que escreveu para Portugttes Brasileiro: uma viagem diacronica,
"os estudos diacronicos foram relegados a um segundo piano, ou mesmo
ignorados, como conseqiiencia da ideologia rigidamente ahist6rica do inicio
do estruturalismo" (Roberts & Kato, 1993:13). Reconhece a autora a realidade
ainda hoje vigente de que em grande nlimero dessas instituic-Oes de Ensino
Superior, a Filologia nem mesmo comparece nos programas de pesquisa e de
pes-graduagao ou nas grades curriculares de graduagao. Esse vazio deixado
por sua ausencia, conforme atesta a pesquisadora, esta diretamenterelacionado
ao fato de, a partir da decada de sessenta, os estudos de lingua portuguesa
terem passado a privilegiar acentuadamente os aspectos descritivos
sincrOnicos, um dos escopos da Lingiiistica no Brasil. Quem situa
magistralmente esse momento historico em que a busca de uma descricao da
lingua se impunha Mattoso Camara :

Isso nos impoe a tarefa de fazer a descricao (mesmo para fins
escolares) emfuncao da lingua oral, o que, paradoxalmente, nem
em relactio d "fonetica", nas nossas gramaticas, efeito de maneira
coerente. (Camara Jr. (1970:11))

Constata-se, no entanto, que a tarefa que se impunha aos lingiiistas nos
anos sessenta lamentavelmente nao foi cumprida, pelo men os na extensao ou
corn a profundidade corn que Mattoso Camara certamente pretendia. Passados
trinta anos, ainda ha Cursos de Letras em que, por exemplo, a Fonologia
Portuguesa nao ocupa o espago que the 6 devido e sua presenca muito fraca
ou, o que 6 muito mais grave, sua ausencia compromete seriamente todos os
demais cursos e trabalhos. E muito forte esse dado porque a Fonologia 6

Em nota de rodape, o eminente linguists remete a artigo seu: "Antenor Nascentes e a
filologia brasileira" (1966), para referir como Antenor Nascentes focaliza a questa°.
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considerada a area que mais prosperou nos estudos sincronicos entre nos,
enquanto algumas areas desenvolveram-se um pouco menos.

Dentro dessas contradiebes, presencia-se entre nos, de uns anos a esta
parte, uma especie de ressurgimento da Filologia , a que se atribuem motivos
de natureza diversa. Alega-se que a descried() da lingua esbarra na ausencia
de documentagdo cuja lied° confiavel so a Filologia pode apresentar. Portanto,
que volte a Filologia. Em muitos centros de pesquisa, ja se tern consciencia do
fato de a Filologia ser ciencia que tem larga contribuigdo a oferecer para diversas
areas do conhecimento, tais como Teoria da Literatura, LingUistica Histerica,

tanto quanto para a Filosofia da Linguagem, em seus
desdobramentos mais recentes. Nesse Ultimo campo, especificamente, nota-
se a exigencia de uma revisdo de textos, ja apenas anteriores a Imprensa,
mas tambem de edigoes recentes. Ha motivag-Oes que vdo para alern da simples
ediedo ou do trabalho de estabelecimento de texto para o processo de sua
criagdo ou de sua geragdo.

No Brasil, atualmente, a Filologia Portuguesa que, na verdade, nunca
deixou de ser feita, mas sim passou-se a fazer em menor escala e em menor
nUmero de Instituiebes - tern sido impulsionada por duas importantes areas: a
Critica Genetica e a Lingiiistica HistOrica. A Critica Genetica, ramo do saber
bastante recente, foi introduzida no Brasil em meados da decada de oitenta
(sobre a Critica Genetica no Brasil, consultar Salles (1992)) e, a partir de entao,
esta em intenso progresso, ampliando-se fortemente o nUmero de
pesquisadores e de centros de investigagdo vinculados a area. J a. a Lingiiistica
HistOrica, cujas origens como cienciaremontam ao final do seculo XIX, esteve,
juntamente corn a Filologia, eclipsada durante o period() que vai desde a
introduedo do estruturalismo no Brasil (decada de sessenta) ate meados da
decada de oitenta, quando comega a aumentar o interesse pelos estudos
diacronicos no Brasil.

1.1. Eventos cientificos

Uma das contribuiebes dadas a area de Critica Textual e Ediedo de Textos
pelo progresso dos estudos de Critica Genetica no Brasil foi a instituiedo de
encontros internacionais, que tem como principal entidade organizadora a

3S aliente-se aqui que tal "ressurgimento" ndo é urn fenomeno restrito ao Brasil.
Para esta constataedo, conferir, por exemplo, o artigo "0 retorno a filologia"
(1995) de No Castro.
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Associagao de Pesquisadores do Manuscrito Literario (APML), fundada
durante a realizacao do primeiro deles em 1985. Esses encontros, que ja se
realizaram em cinco oportunidades, passaram a ser urn especie de forum
nacional, em que pesquisadores de todo o Brasil reimem-se para discutir teorias,
metodos e resultados de suas pesquisas. Dada a grande importancia desses
eventos para a area, convem aqui relacion a-los: I Encontro de Critica Textual:
o Manuscrito Moderno e as Edicaes, realizado no period() de 16 a 20 de
setembro de 1985, em Sao Paulo, na Faculdade de Filosofia Letras e Ciencias
Humanas da Universidade de Sao Paulo; II Encontro de Edicao Critica e
Critica Genetica: Eclosao do Manuscrito, 29 de agosto a 2 de setembro de
1990, em Sao Paulo, na FFLCH-USP; III Encontro de Ecclotica e Critica
Genetica, 15 a 18 de outubro de 1991, em Joao Pessoa, na Universidade Federal
da Paraiba; IV Encontro Internacional de Pesquisadores do Manuscrito e de
Edicaes: G'enese e Memoria, 29 de agosto a 01 de setembro de 1994, em Sao
Paulo, FFLCH-USP; e V Encontro Internacional da Associacao dos
Pesquisadores do Manuscrito Literario: Memoria Cultural e Edirdes, 04 a
07 de novembro de 1996, em Salvador, no Instituto de Letras da Universidade
Federal da Bahia. Preve-se, para o period() de 31 de agosto a 03 de setembro de
1999, a realizacao do VI Encontro da APML: Fronteiras da Criacao, em Sao
Paulo, n a H-ICH-USP.

Outra contribuigdo do grupo de pesquisadores de Critica Genetica foi a
criagdo de urn Grupo de Trabalho de Critica Genetica (GTCG) nos encontros
nacionais da Associagao Nacional de POs-graduacao em LinguIstica e Letras
(ANPOLL). Assim, abriu-se tambem outro espaco para o encontro de
pesquisadores nao so de Critica Genetica, como tambem de Critica Textual.
Realizaram-se sessoes do GTCG nos seguintes encontros: VII Encontro
Nacional da ANPOLL, 17 a 20 de maio de 1992, em Porto Alegre, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; IX Encontro Nacional da
ANPOLL, 12 a 16 de junho de 1994, em Caxambu, no Hotel GlOria; XI Encontro
Nacional dct ANPOLL, 2 a 6 de junho de 1996, em Joao Pessoa, nos hoteis
Caicara e Ouro Branco; e XIII Encontro Nacional da ANPOLL, 09 a 12 de
junho de 1998, em Campinas, no IEL-UNICAMP.

Trabalhos na area de Filologia Portuguesa tambem tern estado presentes
nos seminarios anuais do Grupo de Estudos Lingidisticos do Estado de Sao
Paulo, que, embora com este nome, recebem pesquisadores de todo o Brasil
aparecem, mais especificamente, nos quatro XLIII Semincirio do GEL,
maio de 1995, em Ribeirao Preto, na Universidade de Ribeirao Preto; XLIV
Semincirio do GEL, maio de 1996, em Taubate, na Universidade de Taubate;
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XLV Seminario do GEL, 22 a 24 de maio de 1997, em Campinas, na Universidade
Estadual de Campinas; e XLVI Seminctrio do GEL, 25 a 27 de junho de 1998, em
Sao Jose do Rio Preto, na Universidade Estadual Paulista (UNESP). Os
trabalhos tern sido apresentados em grupos de trabalho ou comunicagoes
coordenadas sob o titulo de "Leitura de textos antigos".

Outro evento em que os pesquisadores da area se encontraram foi o I
Congresso Internacional da Associacao Brasileira de Lingiiistica
(ABRALIN), realizado no period() de 11 a 16 de setembro de 1994, no Institute
de Letras da Universidade Federal da Bahia. Embora nao houvesse no evento
urn grupo de trabalho especifico de Critica Textual, cinco pesquisadores
apresentaram seus trabalhos de Critica Textual no GT de Lingtifstica Historica
do Portugues. Em oportunidade anterior, a ABRALIN, em seu XllMstituto de
Verao, de 28 de janeiro a 4 de fevereiro de 1993, n a Universidade de Sao Paulo,
ofereceu, pela primeira vez, urn curso de Critica Textual: A Critica do original
disponivel, tendo trazido Luiz Fagundes Duarte, da Universidade Nova de
Lisboa, para ministra-lo.

Muitos estudiosos tambem se reuniram durante a realizacdo do III
Encontro Internacional de Queirosianos, 18 a 21 de setembro de 1995, em
Sao Paulo, na 1-FLCH-USP, evento motivado pela celebragdo dos 150 anos de
nascimento de Eta de QueirOs.

Nos dias 19 e 20 de marco de 1997, realizou-se, Seminario
de Filologia e Lingua Portuguesa, no qual houve mesa-redonda tendo como
tema Filologia do Portugues. Nessa oportunidade pesquisadores de diferentes
partes do Brasil (Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro) abordaram o problema
do estabelecimento de normas para edigao de textos antigos.

0 problema da edicao de textos tambem foi discutido durante o I Semincirio
para a Historic! do Portugues Brasileiro, ocorrido no period° de 16 a 18 de
abril de 1997, em Sao Paulo, na FF'LCH -USP. Compareceram a este evento
pesquisadores nao apenas de varias universidades brasileiras (UEL, UFB a,
UFMG, UFFS, UFRJ, UFSC, UNICAMP eUSP) como tambem de universidade
estrangeira (Universidade de la Republica de Uruguay). Realizou-se durante o
evento debate sobre a constituicao de urn corpus diacronico do portugues
brasileiro, no qual pesquisadores relataram suas experiencias na edicao de
textos corn o objetivo de fornecer dados para o estudo histOrico do portugues
do Brasil (os trabalhos apresentados nessa oportunidade ja se encontram
publicados: cf. Castilho (1998). Tambem no II Seminario para a Historic! do



MEGALE & CAMBRAIA 7

Portugues Brasileiro, realizado no periodo de 10 a 16 de maio de 1998, em
Campos do Jorddo (SP), houve discussoes a respeito de edicdo de textos, das
quais resultou a proposta de urn conjunto de normas para transcricdo de
documentos manuscritos para a histOria do portugues do Brasil, elaborada
por uma comissdo de pesquisadores de diversas universidades.

Na Fundacdo Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, teve lugar o I
Workshop do Manuscrito, no period° de 23 a 25 de junho de 1997. Neste
evento, organizado em parceria corn o Museu-Acervo da Literatura Brasileira,
estudiosos de varias instituicoes brasileiras fizeram comunicacCies sobre suas
praticas em edigdo de manuscritos modern os, alem de terem ministrados breves
cursos sobre catalogacdo, conservacdo e edigdo de manuscritos.

Realizou-se recentemente o I Semincirio Internacional de Trabalho
FilolOgico: Textos Medievais e suas Fontes, 12 a 15 de agosto de 1997, evento
de organizacdo conjunta entre a Universidade de Sao Paulo e a Universidade
Estadual de Campinas. Nesse seminario pesquisadores brasileiros e
estrangeiros debateram aspectos relacionados a Materia de Bretanha e as
cantigas de amor de D. Dinis.

No period() de 10 a 14 de novembro de 1997, foi realizado o Congresso
Nacional de Lingiiisticcc e Filologia, sob a coordenagdo geral de Jose Pereira
da Silva (UERJ), na Faculdade de Formacdo de Professores da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Houve a realizacdo de varios minicursos, oficinas
e grupos de trabalho, conferencias e mesas-redondas sobre Linguistica (corn
enfase em estudos romanicos) e Filologia/Crftica Textual (uma selecdo dos
trabalhos apresentados encontra-se em Silva (1998)). 0 II Congresso Nacional
de Linguistics e Filologia ocorreu entre 05 a 09 de outubro de 1998 na
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Preve-se, para o perfodo de 16 a 20 de
agosto de 1999, a realizagdo do III Congresso Nacional de Linguistics e
Filologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em dezembro de 1997, na Faculdade de Filosofia Letras e Ciencias
Humanas da Universidade de Sao Paulo, aconteceu a primeira reunido de
Coordenagdo do Projeto Filologia Bandeirante que reline pesquisadores da
prOpria Universidade de Sdo Paulo e das Universidades Federais de Minas
Gerais, de Goias e do Mato Grosso. 0 Projeto Tematico, entdo aprovado pela
Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sdo Paulo, ampliou sua base
de pesquisa anteriormente prevista para a coleta de inqueritos nas trilhas das
bandeiras incluindo a documentacdo manuscrita da epoca, a qual sera

2 7
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devidamente editada. 0 Primeiro Encontro desse Projeto Tematico de Equipe
aconteceu no antigo Colegio Caraga, em Catas Altas-MG, entre 25 e 25 de
novembro de 1998.

Todos estes eventos tern tido grande imp ortancia para o desenvolvimento
dos estudos filolOgicos no Brasil ndo apenas por permitirem o encontro de
diversos pesquisadores brasileiros, mas tambem por terem possibilitado a
vinda ao Brasil de varios estudiosos de Critica Textual de diversos paises. No
ambito especifico da Filologia Portuguesa, os pesquisadores brasileiros tiveram
a honra de receber, neste period°, estudiosos como Carlos Reis (Universidade
de Coimbra), Francisco Topa (Universidade do Porto), Giulia Lanciani
(University di Roma), Giuseppe Tavani (University di Roma), Harvey L. Sharrer
(University of California: Santa B arbara), Irene Freire Nunes (Universidade de
Lisboa), No Castro (Universidade de Lisboa), Luciana Stegagno Picchio
(University di Roma), Luiz Fagundes Duarte (Universidade Nova de Lisboa),
Margarida Vieira Mendes (Universidade de Lisboa), dentre outros. Vieram ao
Brasil ndo apenas pesquisadores de instituigOes estrangeiras que lidam corn
Filologia Portuguesa, mas tambern importantes pesquisadores de manuscritos
em geral, tais como Alfredo Stussi (Scuola Normal Superiore de Pisa-Italia),
Almuth Gresillon (ITEM/CNRS -Franca), Ana Maria Barrenechea (Universidad
de Buenos Aires-Argentina), Colette-Anne van Coolput-Storms (Universite
Catholique de Louvain-Belgica), Fanni Bogdanow (University of Manchester-
Inglaterra), Jacques Neefs (ITEM/CNRS -Franca), Louis Hay (ITEM/CNRS
Franca), Jean-Louis Lebrave (I lEM/CNRS-Franga), Maria Ines Palladero
(Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas-Argentina),
dentro outros.

1.2. Breve noticia acerca de grupos de pesquisa e seus projetos

A partir da analise dos anais desses eventos, foi possfvel perceber que
ha urn grande mlmero de pesquisadores trabalhando corn a edigdo de obras de
autores brasileiros eportugueses, modernos ou nao. Para dar uma ideia, tenta-
se esbogar abaixo uma sfntese dos grupos de pesquisadores e de seus projetos.
A fim de tornar mais transparentes as grandes linhas de pesquisa na area,
divide-se a exposigao de acordo corn os seguintes criterios: (a) o tipo de texto
que constitui o objeto de analise dos pesquisadores: literarios x nao-literarios,
(b) cronologia do autores estudados e (c) instituigao que sedia os grupos de
pesquisa.

1.2.1. Edigao de textos nao-literarios
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A principal razdo de se estar editando, nestes filtimos tempos, textos
nao-literarios em lingua portuguesa deve-se certamente a recente retomada
dos estudos diacronicos do portugues, a qual data de meados da decada de
oitenta. Dessa epoca para ca, cresceu e intensificou-se muito o interesse pelo
estudo da histOria do portugues, mais ainda pela histOria do portugues do
Brasil (cf., por exemplo, os estudos sobre o portugues brasileiro realizados
sob a orientagao de Fernando Tara llo e publicados sob o titulo de Portugues
brasileiro: umviagem diacronica (1993)). Corn o objetivo de ampliar o corpus
para a investigagdo da histOria da lingua portuguesa atraves da edigao de
textos de diversos tipos, muitos pesquisadores tem se debrugado sobre cartas
pessoais, diarios, roteiros de viagens, processos judiciais e outros tantos
textos que documentam o use da lingua em diferentes momentos de sua histOria.

Obras de literatura medica tern sido estudadas e editadas por Marinalva
Freira da Silva, da Universidade Federal da Paraiba: 6 de sua responsabilidade
edigao do Regimento Proueytoso contra La Pestenencia (fins do sec. XIV).
Pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia tem se ocupado de roteiros
de viagens (do sec. XVI): 6 de autoria de Celia Marques Telles o trabalho
Colectio de roteiros portugueses da carreira da India no seculo XVI: edicao
do manuscrito da BNP (1988); de responsabilidade de Teresa Leal Gongalves
Pereira ha o trabalho Um livro de marinharia do seculo XVI; edicao do
manuscrito Fonds Portugais 40 (atual 61), codice 44.340 da Bibliotheque
Nationale de Paris (1996). Tern-se editado atualmente tambem documentos
juridicos do sec. XIII: sob orientagdo de Rosa Virginia Mattos e Silva (UFB a),
Perminio Souza Ferreira realizou o trabalho Inquiricaes de D. Dinis: indices e
vinte e sete primeiros folios; ediclio critica de urn texto medieval notarial
portugues (1996). Na Universidade Federal de Minas Gerais, encontra-se sob
os cuidados de Maria Antonieta Cohen edigdo das cartas pessoais de Catarina
de Braganga, Rainha da Inglaterra (sec. XVII). Na Universidade Estadual de
Feira de Santana Bahia, tem-se noticia da preparagao de edigao diplomatico-
interpretativa de documentos do seculo XIX relativos a compra de escravos
que integram o acervo do Centro de Estudos Feirenses da referida universidade,
edigao executada por Aldo Jose Morais Silva, Cledson Jose Ponce Morais e
Lucidalva Correia Assungdo. Ainda na Bahia, outro grupo de pesquisadores
tem se ocupado da edigdo de manuscritos da Colegao Santo Amato, que
integra o Acervo de Manuscritos Baianos do Instituto de Letras da
Universidade Federal da Bahia: fazem parte do grupo pesquisadores daprOpria
UFB a (Arlete Silva Santos e Maria Dolores Teles) e tambern da Universidade
Estadual da Bahia (Genesio Seixas Souza e Paulo Cezar Veloso).
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Informacdo mais detalhada acerca do trabalho dos pesquisadores
atualmente empenhados na construgdo de urn corpus diacronico do portugues
brasileiro pode-se ter no ja mencionado I Semincirio para a Historia do
Portugues Brasileiro, no qual deram seu depoimento Afranio G. Barbosa
(UFRJ); Gilvan Muller de Oliveira (UFSC); Miguel Salles e Marcelo MOdolo
(USP); Norma Lucia Fernandes de Almeida e Zen aide de Oliveira Novais
Carneiro (UFFS); e Tania Lobo (UFB a) (os depoimentos foram publicados em
Castilho (1998)). Convem aqui ainda dar noticia da serie filolOgica do Miele°
de Estudos Portugueses da Universidade Federal de Santa Catarina
(coordenado por Gilvan Muller de Oliveira), que tem publicado edigOes criticas
de fundos documentais de 1703 a 1830 disponiveis no Arquivo PUblico do
Estado de Santa Catarina, compreendendo oficios e correspondencias.

Corn o objetivo de editar os documentos brasileiros, fruto de pesquisa
dos Projetos Filologia Bandeirante e Portugues do Brasil, inicia-se em Sdo
Paulo, pela Editora Humanitas da Faculdade de Filosofia Letras e Ciencias
Humanas da Universidade de Sao Paulo, a Serie Diachronica que se espelha
na Colegdo Dicionario da Lingua Portuguesa: Textos e Vocabularios, dirigida
por AntOnio Geraldo da Cunha, nos anos sessenta, no Rio de Janeiro. Inaugura-
se corn a Carta de P6ro Vaz de Caminha, tomando por base a revisao da ligdo
de Jaime Cortes-do feita pelo proprio Antonio Geraldo da Cunha, a que se
incorporam novos criterios de transcrigdo semidiplomatic a por Cesar Nardelli
Cambraia e Heitor Megale (cf. Caminha (1999)). Coordenam a serie de
publicagOes da Segismundo Spina, Heitor Megale e Silvio de Almeida Toledo
Neto.

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ha o grupo Critica Textual
e Edigdo de Textos, coordenado por Edwald Machado Cafezeiro e Jose Pereira
da Silva, sob cujos auspicios esta o Projeto Alexandre Rodrigues Ferreira,
iniciado em 1993 e executado em conjunto corn a Biblioteca Nacional e
professores da Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do
Para. 0 projeto tem como objetivo preparar edigdo critica e comentada da obra
do naturalista baiano Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), que constitui
importante fonte para, por exemplo, o conhecimento da Amazonia no final do
seculo XVIII. De responsabilidade de Jose Pereira da Silva consta ainda ser a
edigdo das Questoes Apologeticas, do Pe. Manuel da Penha do Rosario (sec.
XVIII) (Rosario, 1995) e do Roteiro da Viagem da Cidade do Para cite as
altimas colonias dos dominios portugueses em os rios Amazonas e Negro,
escrito pelo Pe. Jose Monteiro de Noronha (sec. XVIII) (Silva, 1997).
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A edicao de textos literarios, que sempre foi o campo por excelencia da
Filblogia, teve forte impulso corn a instalagdo da Critica Genetica no Brasil.
Embora nunca se tenha deixado de editar textos literarios, a difusdo dos estudos
geneticos fez ampliar imensamente o ntimero de pesquisadores ocupados
corn a edicao de obras literarios e tambem o ntimero de centros de pesquisa em
que os trabalhos sao realizados. Na abertura do I Encontro de Critica Textual,
Philippe Willemart assinalou o aspecto inovador da Critica Genetica, que se
ora instalava no Brasil:

0 objetivo desse Encontro parece claro no seu titulo. Por um lado, o
estudo do manuscrito moderno e por outro lado, a edicao critica. No entanto,
sabemos que o estudo do para-texto (correspondencia, cadernos, anotacdes),
do manuscrito (rascunhos, piano e esboco) e o estabelecimento de uma boa
edicao critica sao meios a servico de um objetivo maior: a leitura e a critica
dos grandes textos de nossas literaturas, alem de uma intelig'encia mais
exata do fenomeno da arse. (Willemart (1986:11)).

Embora o impulso dado pela Critica Genetica tenha feito os olhares
voltarem -se para os manuscritos modernos, os estudos de Filologia Portuguesa
Medieval tambem viram crescer o 'turner° de pesquisadores. Na area de
Filologia e Lingua Portuguesa do programa de POs-graduagdo da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da USP, realizaram-se, nos filtimos
anon, sob a orientagdo dos professores Elza Mine e Heitor Megale, edigoes de
trovadores medievais Cantigas de Fernam Soarez de Quinhones: subsidios
para uma edicao critica (Joao Antonio de Santana New, 1990); °bat satirica
de dom Pero Gomez Barroso; trovador portugues do seculo XIII (Joao
Francisco Gonsalez, 1990); Cantigas de Galisteu Fernandes: proposta para
uma edict-Lb critica (Marcello Moreira, 1994) e Subsidios para uma edicao
critica das cantigas de Joan Velho de Pedro Gaez (Loiry Machiavelli, 1995) -
assim como de textos em prosa: Fabulario medieval portugues (Juvino Alves
Maia Junior, 1993); Edicao diplomcitico-interpretativa vida do cativo
monge confesso' (Cesar Nardelli Cambraia & Tania Lobo, 1995); Duasleituras
do tratado ascetico-mistico Castelo Perigoso (Joao Antonio de Santana Neto,
1997); Livro de Isaac: edicao e estudo do cod. alc. 461 (Cesar Nardelli Cambraia,
em preparagdo).

4 Ha, entretanto, dados bastantes ricos e atualizados na pagina eletrOnica intitulada Estudos
em Critica Genetica - Brasil (http ://w ww. geocities .com/Paris/B istro/5753 /index .html)
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Descrever os projetos realizados ou em andamento - no campo da
edicao critica e/ou genetica de textos literarios modernos é uma tarefa bastante
cornplicada dados o grande ntimero de pesquisadores envolvidos e a
inexistencia de urn boletim atualizado e abrangente dos projetos em andamento
Tenta-se faze-lo focalizando fundamentalmente os grupos de pesquisa, seus
coordenadores e os autores estudados.

Na Paraiba, ha o projeto Atelie de Jose Lins do Rego, coordenado por
Sonia Maria van Dijk Lima, da Universidade Federal da Paraiba, que tem se
ocupado do estudo e edigdo das obras do escritor paraibano Jose Lins do
Rego. Ha ainda noticia de edigao de A Bagaceira do escritor Jose Americo de
Almeida, realizada por Milton Paiva, Elisalva Dantas e Neroaldo Azevedo.

Na Bahia, o Grupo de Edicao Critica de Textos, coordenado por Nilton
Vasco da Gama e Celia Marques Telles, da Universidade Federal da Bahia, tem
investigado, corn vistas a edicao, as obras do escritor baiano Artur de Salles
(cf. Telles & Gama (1996)). A constituicao desse grupo, do qual fazem parte
Albertina Ribeiro da Gama, Teresa Leal Gonsalves Pereira e ainda outros
pesquisadores, data da abertura do curso de mestrado na UFB a, em 1977.
Tem-se noticia da edicao, sob direcao do Grupo, das obras Sangue-mau (Salles,
1981), Poemas do Mar (Carvalho, 1995), Sonetos (Queiroz, 1995), 0 Dote de
Mathilde (Baldwin, 1996) e 0 Ramo da Fogueira (Reis, 1996).

Em Minas Gerais, urn grupo de pesquisadores, sob a orientacao de
Melania Silva de Aguiar (PUC-MG), esta preparando edicao critica das obras
completas de Claudio Manuel da Costa, poeta brasileiro do seculo XVIII,
estando atualmente empenhados, ern especial, na edicao de seu poema Vila
Rica. Essa linha de pesquisa constitui uma retomada do projeto de edicao das
obras dos poetas inconfidentes (sec. XVIII) iniciada por Rodrigues Lapa,
quando da permanencia deste em Belo Horizonte (1956-1962), onde editou as
obras de Tomas Antonio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Noticia mais detalhada
do trabalho deste grupo encontra-se em Aguiar (1995). Tambem na PUC-MG
encontra-se o grupo de pesquisa que, sob a direcao de Lelia Parreira Duarte,
esta preparando a fixacao do texto das obras Vinte Horas de Liteira e A Filha
do Arcediago, de Camilo Castelo Branco.

No Rio de Janeiro, ha noticia de varios projetos. 0 projeto Tradictio
Manuscrita e/ou Impressa de Textos Brasileiros do Seculos XVI ao XX,
coordenado por Edwald Machado Cafezeiro (UERJ), tern trazido a lume varios
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estudos e edigoes: Cartinha pera e[n]sinar a ler (sec. XVI), por Margarida
Oliveira e Monica Schaffino; Obras de Antonio de Souza (sec. XVII) por
Aileda Oliveira, Ceila Montez e Nelson Ferreira; Aventuras de Diofanes (sec.
XVIII) por Ceila Montez; Cinematographo (Chronicas Cariocas) (sec. XX),
por Nelson Ferreira. Tambem coordenado por Edwaldo Machado Cafezeiro
(UERJ), consta o projeto Mem6ria da Dramaturgia Brasileira. Sob a
responsabilidade de Fernando Oz6rio Rodrigues (Universidade Federal
Fluminense), encontra-se uma nova edigao da obra Contos e Historias de
Proveito e Exemplo, de Goncalo Fernandes Trancoso, livro impresso em 1575.
A obra de Greg6rio de Matos e Guerra tem sido investigada recentemente por
Jose Pereira da Silva, Ruy Maga lhaes de Araujo e Emmanuel Macedo Tavares
(UERJ) corn vistas a preparacao de edicao (cf. a noticia da pesquisa dada em
Silva (1998a)).

Em Sao Paulo, ha tambem noticia de diversos projetos ligados a Critica
Textual e/ou Genetica. Na Pontificia Universidade Catalica de Sao Paulo
encontra-se em atividade o Centro de Estudos de Critica Genetica, fundado
em agosto de 1993, sob a coordenacao de Cecilia Almeida Sal les (sobre os
trabalhos desenvolvidos pelo Centro, cf. Salles (1995)).

Na Universidade de Sao Paulo, os projetos realizam-se tanto na Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas (1414LCH) como no Institute de Estudos
Brasileiros (IEB).

Na FFLCH, esta em andamento o projeto Memoria do Manuscrito
Literdrio Brasileiro, sob a coordenacdo de Roberto de Oliveira Brandao e
corn a participacao de Di leia Zanotto Manfio, da Universidade do Estado de
Sao Paulo (UNESP) em Assis. Tal projeto tem como objetivo realizar o
levantamento de manuscritos literarios brasileiros existentes em instituicOes
oficiais e particulares, bibliotecas, editoras, bibliOfilos, pesquisadores e autores
para serem catalogados e publicados na forma de catalog° que sirva de
referencia para pesquisadores (para descricao mais detalhada do projeto,
conferir Brandao (1995)). Sabe-se tambem do grupo de pesquisa Laboratorio
do Manuscrito Literdrio, sob a direcao de Philippe Leon Marie Ghislain
Willemart, que, desde 1985, tem se dedicado a investigagdo da critica genetica.
Esse grupo estabeleceu junto corn a APML um convenio corn Institut des
Textes et Manuscritos Modernas (ITEM) do CNRS de Paris atraves do CNPq
desde 1987, convenio esse que ainda se encontra em funcionamento.

Textos de autores modernos (obras e correspondencias) tambem tern
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sido editados sob a orientagao dos outros pesquisadores da 1-4-4LCH (Elza
Mine, Maria Helena Nery Garcez, Philippe Willemart, Valentim Facioli e Zenir
Reis): "Clepsydra" de Camilo Pessanha: uma proposta de estabelecimento
de texto (Paulo Elias Allane Franchetti, 1992); Propostct de edicao da
correspOndencia inedita entre Joao Guimaraes Rosa e seu tradutor alemao,
Curt Meyer-Clctson (23 de janeiro de 1958 a 27 de agosto de 1967) (Maria
Apparecida Faria Marcondes Bussolotti, 1997) Para uma edicao critica de
"S. CristOvao" de Eca de Queiros (Eliane Hosokawa Imayuki, 1998);
"Amavisse" de Hilda Hilst: edicao genetica e critica (Cristiane Grand°, 1998);
"sao Bernardo" de Graciliano Ramos: proposta para uma edicao critica
(Nadia Regina Marques Coelho Bumirgh, 1998); 0 cortico", de Aluisio Azevedo:
estabelecimento de textos em edicao critica e parte da fortuna critica (Laura
Camilo dos Santos Cruz, 1998); Edicao critica de Marco Zero I: a revolucao
melancolica (Eridan Ribeiro de Carvalho, 1998); Marco Zero II: chtio, Oswald
de Andrade edicao restaurada (Luiz Roberto Dias de Melo, 1998).

No TEB, encontra-se emrealizacao o Projeto de Organizacao, Exploracao
e Divulgacao do Arquivo Joao Guimarties Rosa, elaborado e coordenado
inicialmente por Cecilia de Lara (atualmente pesquisadores do projeto estao
sob a orientagao de Maria Neuma Barreto Cavalcante). Tal projeto objetiva
organizar, explorar epromover o conjunto de documentos relativos a vida e
obra do escritor existentes atualmente no lEB (maiores informacOes sobre as
atividades editoriais realizadas neste instituto encontram-se em Lopez
(1995)).Tem tambern merecido grande atencao o acervo de Mario de Andrade
(coordenado por Tele Ancona Lopez, que chefia a Equipe Mario de Andrade)
e de Graciliano Ramos (sob a direcao de Yedda Dias Lima). Obras e manuscritos
pertencentes a este mesmo Instituto tambem tern sido dados a estampa atraves
de varios teses e dissertagoes de p6s-graduagdo: "Quatro Pessoas": edicao
critica do romance inacabado de Mario de Andrade (Maria Zelia Galva() de
Almeida, 1984); Edictio critica e comentada de "0 Mundo Musical" de Mario
de Andrade (Jorge Sidney Coli Junior, 1990); Mario de Andrade - "Critica-
Rio": edicao critica (Sonia de Camargo Vollet Sachs, 1991); Poesias reunidas
de Oswald de Andrade: elementos para uma edicao critica (Dilea Zanotto
Manfio, 1993); Dialog° epistolar: edicao da correspondencia Mario de
Andrade/Manuel Bandeira (Marcos Antonio de Moraes, 1997). Ha ainda
trabalhos relacionados a critica genetica que tern sido realizados no referido
Instituto: "Infancia" de Graciliano Ramos: genese textual e estudo estilistico
(esboco de edicao) (Eliane Jacqueline Mattalia, 1996) e Edicao critica em
uma perspectiva genetica de "As Tres Marias" de Raquel de Queiroz (Marlene
Carmelinda Gomes Mendes, 1996).
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1.3. Publicacao de obras: uma selegao

Apesar de ter aumentado bastante o ntimero de estudiosos envolvidos
corn o problema da edicao de textos, poucos foram os manuais de Critica
Textual publicados: durante o period() analisado, constatamos apenas a
publicacao de um manual, de autoria de Leodegario A. de Azevedo Filho
Iniciacao em Critica Textual (1987) -, e a reedicao revista e atualizada do
manual de Segismundo Spina Introducao a edotica: Critica Textual (1994),
publicado pela primeira vez em 1977.

Trabalhos relacionados a Critica Genetica tern sido publicados
sistematicamente pela revista Manuscritica, editada pela Associacao de
Pesquisadores do Manuscrito Literario. Ate o presente momento, ja se
publicaram sete niimeros: Manuscritica 1 (1990), Manuscritica 2 (1991),
Manuscritica 3 (1992), Manuscritica 4 (1993), Manuscritica 5 (1994),
Manuscritica 6 (1996) e Manuscritica 7 (1998).

Sob responsabilidade do Circulo Fluminense de Estudos FilolOgicos e
Linguisticos, tern sido publicada, desde 1995, a revista Philologus, que esta
atualmente em seu decimo primeiro inimero. Por conta do Instituto de Lingua
Portuguesa (Rio de Janeiro), tem-se dado a lume a revista semestral
Confluencia, que, desde o inicio de sua edicao em 1991, tem acolhido diversos
trabalhos na area de Filologia.

0 Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia publica Estudos
Lingtiisticos e Literarios, revista que tern veiculado resultado de pesquisas
realizadas por varios professores da Instituicao, trazendo a public° trabalhos
de diversas areas, dentre as quais encontra-se a Critica Textual.

N-do se poderia deixar de mencionar neste breve artigo uma serie de
publicacoes na area de Filologia Portuguesa que constituem coletaneas de
artigos em homenagem a fi101ogos brasileiros. Inserem-se neste caso as
coletaneas dedicadas a Celso Cunha (Miscelanea de estudos
filologicos e litercirios in memoriam Celso Cunha (Pereira & Pereira 1995)); a
Gladstone Chaves de Melo (Miscelanea em homenagem ao Prof Dr. Gladstone
Chaves de Melo (Barros, Gouveia e Bechara, 1995)), a Isaac Nicolau S alum
(Estudos de filologia e lingiiistica (Carratore et alii, 1981)); a Leodegario
Amarante de Azevedo Filho (Estudos Universitdrios de lingua e literatura;
homenagem ao Prof Dr. Leodegdrio A. de Azevedo Filho (1993)); a Nilton
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Vasco da Gama (Estudos lingiiisticos e literdrios (1996)); a Segismundo Spina
(Para Segismundo Spina: lingua, filologia e literatura (Elia et alii, 1995)); e a
Silvio Elia (Estudos universitarios de linguistics, filologict e literatura;
homenagem da Academia Brasileim de Filologia e do Circulo Lingiiistico
do Rio de Janeiro ao Prof Dr. Silvio Elia (1990)).

Edicao fac-similada, agora no Brasil, tern recebido uma serie de trabalhos
de Critica Textual produzidos por fildlogos estrangeiros de epocas anteriores:
a Editora Lucerna (do Rio de Janeiro), em suas series Lingiiistica e Filologia
Portuguesas e Bias Literdrias, publicou o Cancioneiro Gallego-Castelhano
(por Henry R. Lang), 0 livro de Esopo (por Jose Leite de Vasconcelos), As
cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade (por Oskar Nobiling) e Os Lusiadas
(por Manuel de Lira).

Ha que se fazer mencao tambem da reedicdo da Biblia Medieval
Portuguesa, cujo texto critic() foi estabelecido por Serafim da Silva Neto no
final da decada de cinqiienta. Tal reedicao, acrescida de glossario de
responsabilidade de Heitor Megale, foi publicada corn o titulo de 0 pentateuco
da biblia medieval portuguesa (1992).

Por conta da Fundacdo Biblioteca Nacional tern sido publicadas edigoes
de manuscritos medievais portugueses, sempre acompanhados de fac-simile.
Fazem parte da colecao Celso Cunha, coordenada por Gilberto Vilar de Carvalho,
as edicoes Um tratado da cozinha portuguesa do seculo XV (por Antonio
Gomes Filho, 1994, reedicao de 1963, na j referida meriteria colegdo coordenada
por Antonio Geraldo da Cunha, pelo INL) e 0 livro de Isaac de Ninive (por
Ronaldo Menegaz,1994).

2. Conclusao

A vista do exposto, e sabe-se que muito tern sido deixado de se expor, ou
por falta da informacdo ou pela exigiiidade natural do artigo, pode-se avaliar
que, de fato, os trabalhos filologicos ocupam muitos pesquisadores,
infelizmente ndo ainda em nirmero suficiente para suprir a todas as carencias.
Na verdade, a Filologia ainda nao se recuperou de todo do impacto provocado
pelaintroducao da Lingiiistica no Brasil, pois ainda ocupa urn lugar marginal
nos cursos de graduacalo: fica como apendice das disciplinas "Filologia
Romanica" ou "Histdria da Lingua Portuguesa". Tal condicao suscita a ideia
erremea de que a preocupacdo corn a fidedignidade dos textos é relevante
apenas em relacao a textos medievais ou renascentistas, ou seja, textos que
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remontam a epoca da tradigao apenas manuscrita: a preocupagao corn a
autenticidade do texto é tambem importantissima mesmo quando se trata de
obras que datam ja de depois da imprensa. Uma amostra dessa falta de
preocupagao com o texto moderno 6 descrita por Marlene Gomes Mendes
(1986) em seu trabalho sobre a fidedignidade dos textos nos livros didaticos
no Brasil: demonstra a pesquisadora as diversas deturpagOes e mutilagOes
que os livros didaticos cometem ao reproduzir textos de grandes nomes da
literatura brasileira. 0 compromisso corn a fidedignidade na transmissao e a
compreensao de quanto é grave a adulteragao dos textos sao atitudes
indispensaveis nos profissionais que trabalham corn textos (nao apenas os
literarios, mas tambem os nao-literarios - que sac) fundamentais para os estudos
lingiiisticos) e precisam ser provocadas atraves de reflexao sobre Critica Textual,
tarefa que 6 de responsabilidade da Filologia. Dal, portanto, a importancia de
esta disciplina ocupar o lugar que the 6 devido na formagao dos alunos de
Letras.

Embora ciente das limitagOes desta exposigao em fungao da estrategia de
mapeamento adotada (analise de eventos nacionais da area ocorridos na Ultima
decada), acredita-se ter apresentado um esbogo da Filologia Portuguesa no
Brasil nos illtimos an os, esbogo este que ainda ha de ser completado e retificado
futuramente. Uma investigagao mais extensa sobre a pesquisa filologica no
Brasil exigira nao apenas a incorporacao de dados de outros eventos, tais
como os locais, region ais ou estrangeiros, mas tamb6m um rastreamento
minucioso das publicagoes da area no Pais e no exterior. Na impossibilidade
de incluir neste artigo informagOes obtidas atraves todos esses instrumentos,
deixa-se aqui esta contribuigao e externa-se o desejo de continuidade deste
trabalho.
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Phonetics: Towards Sharpening Articulatory Phonology)
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ABSTRACT: The paper examines the recent trends of phonetic studies in Brazil,
a productive area which analyses Brazilian-Portuguese data and contributes
to phonetic theory. The central question discussed in the approach is the
relationship between Phonetic and Phonology. (AE)
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Gestures,
Articulatory Phonology.
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articulatorios, Fonologia articulatoria.

0 campo potencial dos estudos foneticos no Brasil 6 examinado do ponto
de vista da sua implantagdo recente e da fecundidade dos dados do portugues
brasileiro para iluminar questOes da teoria fonetica. A questdo tomada como
central 6 a da comensurabilidade entre a Fonetica e a Fonologia, colocada pela
primeira vez de forma objetivavel pela Fonologia ArticulatOria. Numa revisdo
critica do programa desse modelo, constata-se: (a) que os seus principios
gerais sdo perfeitamente adequados para dar conta de muitos processos
fonicospOs-lexicais do portugues brasileiro que a analise fonetica revela serem
gradientes, contrariando a visdo categbrica da tradicao fonolOgica
contemporanea; (b) que os parametros utilizados pelo modelo para representar
as vogais sao inadequados para a expressao de processos gradientes assim
como para a expressdo de processos categOricos, o que sugere que algumas
das objegoes levantadas contra ele na literatura podem ser superadas atraves
de uma revisdo dos seus descritores vocalicos. A conclusao oferece
perspectivas para a implementacdo dessa revisao, apontando a relevancia de
alguns dados do portugues brasileiro para testar as hipOteses envolvidas.

0. Introducao
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A histOria da Fonetica como disciplina experimental no Brasil 6 bastante
recente. Isso acontece porque, ate o fim da decada de 80, o Pais nao oferecia
condigoes minimas para a instalagao e manutengao de um laboratorio. As
versoes analOgicas de aparelhos tais como o espectrOgrafo, indispensavel ao
estudo da Fonetica Acilstica, e o palatOgrafo, tdo importante para o estudo da
Fonetica Articulateria, eram extremamente caras erequeriam cuidados tecnicos
especializados, condigoes inviaveis para a Universidade, unica instituigao
brasileira a acolher os que se formavam na area. Foi apenas corn a informatizagao
da aparelhagem envolvida, diminuindo custos e facilitando a assistencia
tecnica, que os poucos foneticistas do Pais todos formados no exterior
comegaram a substituir as viagens freqiientes por tentativas de criar ambientes
de pesquisa em seus prOprios departamentos. A primeira metade da decada de
90 assistiu a um grande crescimento da area: uma vez formados aqui os
primeiros mestres e doutores, a disciplina comegou a difundir-se para alem das
suas fronteiras academicas e geograficas iniciais' .

Tanto quanto eu saiba, ha apenas cinco laboraterios de Fonetica no
Brasil, todos de instalagao mais ou menos recente e dedicados primariamente
a Fonetica Actistica. Dois se encontram na Universidade Estadual de Campinas:
o Laboratorio de Fonetica Acustica e PsicolinguisticaExperimental LAFAPE
-, do Institute de Estudos da Linguagem, e o LaboratOrio de Fonetica Forense,
do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Ciencias Medicas. Os
demais encontram-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na
Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal de Santa
Catarina. A produgao desses grupos, geralmente comp ostos de um foneticista,
eventuais colaboradores de areas afins e alunos de graduagdo e pos-graduagdo,
tem sido divulgada mais sob forma de dissertagOes, teses, comunicagOes a
congressos e relatorios a agencias de fomento do que em publicagoes mais
definitivas tais como artigos ou livros.

Haveria, entao, como pintar um panorama coerente da Fonetica
Experimental mesmo Actistica no Brasil, em sua existencia de menos de uma
decada? No meu entender, nao. Implantar um laboratOrio exige tamanho
investimento de tempo e esforgo que os foneticistas brasileiros ainda nao

iDois exemplos notaveis sao: (a) Ivone Panhoca Levy (1993) "Uma outra face da nau dos
insensatos: a dificuldade de vozear obstruintes em criancas de idade escolar", tese de
doutorado, LAFAPE-IEL-UNICAMP, que estendeu a Fonetica Actistica ao estudo das
patologias da fala; e (b) Ricardo Molina de Figueiredo (1994) "Identificacao de falantes:
aspectos teOricos e metodologicos", tese de doutorado, LAFAPE-IEL-UNICAMP, que
estendeu a Fonetica Actistica as aplicacoes forenses.
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tiveram ocasiao de se reunir, trocar experiencias, sondar afinidades e tragar
metal comuns. Seria prematuro, no momento, tentar depreender diregbes que
justificassem um rOtulo tal como "Fonetica Brasileira", corn base em dados
dispersos sobre a produgao dos laboratorios mencionados. 0 que se pode
dizer é que, embora nao tendo ainda uma Fonetica, o Brasil ja tern um nilmero
razodyel de bons foneticistas todos empenhados em resgatar o prejuizo
causado pela privagao material das decadas de 70 e 80.

Como esse resgate pode fazer-se de muitos pontos-de-vista, you tomar
a minha contribuigao a este volume como oportunidade para iniciar a sua
discussao. Delinearei a seguir a minha propria visao de como devemos enfrentar
a tarefa de implantar uma tradigao de estudos foneticos no Brasil, a luz de
alguns resultados ja disponiveis no LAFAPE. Corn isso nao quero diminuir a
importancia do que se faz em outros centros. Quero, antes, convidar os colegas
coordenadores dos demais laboratorios a exporemtambern as suas perspectivas,
dando inicio a um dialogo que os nossos multiples encargos tern adiado.

0 leitor que espera encontrar aqui muitas informagOes sobre a promIncia
do portugues brasileiro (doravante PB) certamente ficara decepcionado. E
que a Fonetica a que me filio nao é descritiva, isto 6, nao constitui instrumento
para nenhuma outra area da Lingiiistica, mas tem suas prOprias teorias e
metodos, cujo teste e aperfeigoamento constituem fins em si mesmos. Assim,
nao you mostrar como a Fonetica poderia iluminar questoe.s sobre a descrigao
do PB e sim como o PB pode iluminar questoes sobre a teoria fonetica.

1.0 vigor atual da fonetica teOrica

Dos 598 titulos de comunicagOes apresentadas ao XIII Congresso
Internacional de Ciencias Foneticas, realizado em Estocolmo em 1995, menos
de 20% mencionamlinguas especIficas (Elenius e Branderud, 1995). Isso nao
quer dizer que a pesquisa fonetica esteja alheia a variedade das lfnguas do
mundo, mas que essa variedade vem cada vez mais sendo concebida como
manifestagao de principios foneticos universais.

A preocupagdo corn universais foneticos manifestou-se tambern, nesse
congresso, no mimero de trabalhos que propunham modelos de produgao ou
percepgao de aspectos varios da fala. De modelos especificos do
funcionamento de algum articulador a modelos gerais da organizagao dos
sistemas foneticos, o plendrio testemunhou uma adesao majoritaria a visao,
liderada por autores tais corno Stevens (1981), Ohala (1995), Kohler (1995) e
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Lindblom (1995), da Fonetica como uma ciencia sobretudo explicativa.
Dentre tudo que cabe aos foneticistas explicar, destaca-se o processo de

producao, por seu acesso mais facil a observacao epelo papel que the atribuem
alguns autores no pr6prio processo de percepgao. Muito do esforgo da Fonetica
contempora.'nea vem, pois, concentrando-se na tentativa de explicar a dinamica
do trato vocal na producao dos sons de fala. E com as teorias que abordam
essa problematica que o restante deste trabalho vai dialogar.

Pretendo mostrar que a pesquisa feita no Brasil pode contribuir para o
avarice, da teoria fonetica, embora de maneira ainda urn pouco limitada. Dada
a complexidade maternatica dos atuais modelos de producao de fala, dificilmente
poderfamos, com os nossos atuais recursos materiais e humanos, propor-lhes
alternativas acabadas. Podemos, entretanto, reunir dados que os interroguem
e ate desafiem. Como veremos, os processos fonicos pes-lexicais do PB
oferecem uma excelente oportunidade para discutir os modelos foneticos
dinamicos, que hoje encabecam a pauta do debate sobre a fronteira entre a
Fonetica e a Fonologia.

Participar das discussoes de ponta no papel de interlOcutores e crfticos
ja é bastante para uma comunidade ainda incipiente. Exercicios desse tipo
talvez ajudem a atrair e formar a massa crItica necessaria para que um dia
exercamos tambem o papel de proponentes.

2. Uma controversia atual: a fonetica e a fonologia sao comensuraveis?

Os modelos de producdo de fala s6 focalizam hoje o movimento de
articuladores especificos quando estao investigando as suas bases fisicas ou
fisiOlogicas. 0 que se modela nos estudos de dinamica e geralmente uma agao
(tal como protruir os labios) em que estao envolvidos varios articuladores (no
caso, o labio superior, o labio inferior e a mandfbula). Essas agoes sao em geral
denominadas gestos articulaterios e podem ser vistas como entidades foneticas
que realizam entidades lingiiisticas ou como entidades lingilisticas em si
mesmas.

0 modelo que advoga o gesto articulatOrio como unidade de anEise
lingiiistica é conhecido como Fonologia Articulatoria doravante FAR
(Browman e Goldstein, 1985, 1986, 1990a e b, 1992). Ele tern em comum com
outros modelos foneticos dinamicos (e.g., Kroger, 1993; Fujimura, 1996) o fato
de ver o gesto como uma oscilagao que faz as trajetOrias de varios articuladores
concorrerem coesamente para um mesmo fim. E, entretanto, mais ambicioso
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que os outros ao afirmar que essa oscilagao, que tem uma duragao intrinseca
especificada pelos parametros de um sistema dinamico2, faz parte da estrutura
lingiiistica.

Como ja foi exposto ria comunicagao do grupo de Fonetica do LAFAPE
ao ultimo Seminario do Grupo de Estudos Lingiiisticos do Estado de Sao
Paulo - GEL 97 (Albano et a1.,1998), a FAR tern bastante sucesso em explicar
processos fonicos da fala rapida, tais como assimilagoes, enfraquecimentos e
apagamentos de segmentos. Ao inves de postular regras que alterem a
identidade daqueles, ela altera apenas as relagoes entre eles: os gestos podem
reduzir a sua magnitude e/ou aumentar a sua sobreposigao, de tal forma que
os seus resultados actisticos desaparegam ou soem alterados. Uma vantagem
dessa abordagem sobre as descrigoes mais tradicionais dos mesmos fenomenos
6 que ela 6 capaz de expressar gradientes finos ou mesmo continuos fisicos.
Por exemplo, se um segmento desaparece em alguns casos e em outros deixa
urn pequeno rastro no sinal acustico, isso pode ser visto como uma questa()
de maior ou menor sobreposigao dos gestos envolvidos.

Nao resta dilvida de que a FAR revelou a natureza dinamica de muitos
processos fonicos que se concebiam antes como simbelicos. No entanto, a
suapretensao a estabelecer-se como modelo fonolegico tem encontrado muitas
resistencias. Muitos (e.g., Clements, 1992) duvidam que urn esquema apto a
representar gradientes tab prOximos do nivel fisico possa tambem representar
distingoes categOricas abstratas.

Zsiga (1997) recentemente apresentou dados empiricos a favor daposigao
cetica nessa controversia. Mostrando que, na lingua Igbo, processos lexicais
de harmonia vocalica promovem uma transformagao categOrica de [e] em [a],
ao mesmo tempo que processos pds-lexicais de sandi externo promovem uma
assimilagao gradiente entre duas vogais adjacentes quaisquer, a autora
argumenta que uma representagao em gestos so é adequada para captar os
segundos e propOe uma representagao baseada nos tragos [+-alto], [+-

2 0 gesto articulatOrio é entendido como uma oscilacao que afeta simultaneamente o curso
temporal de varios parametros articulatOrios, denominados variaveis do trato, os quais
determinam, por sua vez, as trajetorias dos articuladores. Essa oscilacao é modelavel por um
sistema massa-mola que especifica uma trajet6ria amortecida atraves de uma equacao com os
seguintes parametros: massa do objeto; amortecimento do sistema; rigidez e comprimento
de repouso da mola; deslocamento, velocidade e aceleracao instantaneos do objeto. A duracao
do gesto depende da maior ou menor rigidez da mola: quanto menor a rigidez, maior a
duracao. A magnitude do gesto depende da diferenca entre o comprimento de repouso da
mola e a posicao inicial do objeto: quanto menor a diferenca, menor a magnitude.

4 7
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arredondado] e [ + -ATR] para captar os primeiros.

A versa° atual da FAR tem, de fato, dificuldade de tratar a alternancia
[e,a] porque representa as distincoes vocalicas em termos de graus e lugares
de constricao. Sob esse prisma, o [e] e o [a] sao pouco relacionados, pois o
primeiro tem uma constricao palatal moderada, enquanto o segundo tern uma
constricao faringea estreita. Dal inferir, porem, que o processo nao sej a passivel
de representagdo gestual é negar que se possa rever o modelo substituindo
os parametros atuais por outros mais adequados.

Como veremos abaixo, o fato de o modelo poder representar processos
gradientes traz muitas vantagens. Se ele se revela, ao mesmo tempo, inadequado
para expressar distincoes categericas, nao se pode apressadamente concluir
que isso indica a existencia de urn fosso entre a Fonetica e a Fonologia. Deve-
se, ao contrario, perguntar se as dimensbes envolvidas na passagem de urn
nivel a outro estao ou nao sendo corretamente representadas na versa°
corrente do modelo.

A analise fonetico-aciistica do PB traz pistas importantes para a elucidacao
dense problema. Se, de urn lado, ha evidencia de que muitos processos
fonolOgicos tradicionalmente vistos como categOricos sao, na verdade,
gradientes, ha, de outro, uma forte sugestao de que os gradientes envolvidos
na reducao das vogais atonas se expressem melhor pela tradicional dimensao
da altura vocalica do que pelos graus de constricao propostos pela FAR. Ora,
a necessidade de exprimir uma categoria como vogal nao-alta é o que esta em
jogo quando se considera alternancias lexicais tais como a do [e, no Igbo.

0 meu argumento a favor de perseguir a comensurabilidade entre a
Fonetica e a Fonologia atraves de uma critica construtiva a FAR divide-se em
duas partes. Primeiro, mostrarei que urn modelo gestual nos seus moldes
gerais 6, de fato, necessario para dar conta de processos fonolOgicos ate
agora vistos como categaricos no PB, a saber: a nasalizacao, a palatalizacao, o
vozeamento e a elisao. Depois mostrarei que o fenomeno da elevagao das
vogais atonas, cuja gradiancia 6 menos surpreendente, 6 problematic° para
qualquer modelo que nao contemple a altura como parametro de descrigao
vocalica. Com isso argumentarei que as modificagOes requeridas para que o
modelo refine a sua capacidade de exprimir processos gradientes apontam na
mesma direcao que as necessarias para que consiga tambem exprimir processos
categ6ricos.
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A implementagao dessas modificagoes em termos dinamicos esta, por
outro lado, fora da minha competencia. Mas acredito que, na medida em que
o que esta em jogo é a explicitagao da distingdo entre gestos consonantais e
vocalicos, os numerosos processos de vocalizagao de consoantes encontrados
no PB venham a constituir um forte incentivo para que foneticistas brasileiros
oriundos da Fisica ou da Engenharia enveredem pelo campo do modelamento
dinamico, criando ferramentas que permitam operacionalizar e testar hipOteses
como as que levanto na conclusao.

3. Evidencia para urn modelo gestual: a gradiencia de certosprocessos fonicos
do PB

Na ja mencionada comunicagao do grupo de Fonetica do LAFAPE ao
GEL 97 (Albano et al., 1998), demonstramos a inviabilidade de representar
processos fonicos gradientes via escalas discretas, tal como sugerido por
Chomsky e Halle (1968) e implicitamente aceito por grande parte da literatura
fonolOgica ate hoje. 0 nosso principal argumento 6 que muitos desses
processos envolvem gradientes de duragdo condicionados por mUltiplos
fatores, de tal forma que o nUmero de graus da suposta escala discreta se
torna arbitrario e imprevisivel. Em contrapartida, a existencia maciga de
processos gradientes no PB e o seu carater inegavelmente linguistic° (isto 6,
nao-mecanico) levam a necessidade de urn mecanismo motivado de geragao
de continuos fisicos, que, numa primeira aproximagao, pode ser visto como o
comp onente din amico da FAR.

Mostrarei a seguir que alguns processos comumente vistos como
categOricos no PB sao gradientes ou tern versoes gradientes que envolvem
variagoes de parametros foneticos s6 representaveis num modelo capaz de
gerar continuos fisicos como a FAR.

3.1. Nasalizagao

Todos os fonOlogos que aceitam a analise mattosiana (Camara Jr., 1969)
- isto 6, VN - das chamadas vogais nasals do portugues postulam uma regra de
nasalizagao e uma regra de apagamento da nasal para explicar a forte
nasalizagao da vogal e a freqUente ausencia de consoante nasal seguinte. Por
outro lado, alguns fonOlogos notam a presenga de uma consoante nasal, dita
intrusiva, entre a vogal nasal e uma consoante de inicio de silaba seguinte,
corn a qual 6 sempre homorganica. A descrigao tradicional desses fatos pode
ser assim resumida:
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(1)(a)V
(b)N- ->O/V_
(c) 0 --> .0

Dados fonetico-aciisticos analisados por Sousa (1994) sugerem que os
fatos sao, na realidade, mail complexos. Em primeiro lugar, a vogal nao se
nasaliza completamente de imediato, mas apresenta uma configuracao de
formantesprOxima de vogal oral no inicio e tipica de vogal nasal no final. Em
segundo lugar, as regras (b) e (c) nao sao independehtes, mas se aplicam de
forma gradiente e complementar: se a vogal e longa, a nasal "intrusiva" ou,
em termos fonetico-actisticos, o murmnrio nasal pode nao aparecer, mas,
quando aparece, tem uma duracao inversamente proporcional a da vogal.

A Figura 1 mostra o espectro de uma vogal oral comparado ao infcio, ao
meio e ao fim porcao onde emerge o murnydrio nasal de uma vogal nasal,
indicando o carater gradiente da nasalizacao.
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Abreviatura para Fast Fourier Transform, algoritmo que realiza, com grande rapidez,
uma analise discreta de Fourier em microcomputadores.
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A Figura 2 mostra o grafico de dispersao da duragdo do murmtirio
nasal em funcao duragdo da vogal nasal para os dados de Sousa (op. cit.).
A correlagdo de -0,7 esignificativa, corn p<0,0001
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C.');..1-occ0 do vo gv1

Figura 2 Duracao do munnitrio nasal que acompanha as vogais nasais em
funcao da duragdo dessas, ambas em ms

Por serem quantitativos, esses dados nao se acomodam nos modelos
fonolOgicos simbOlicos nem mesmo nas mais sofisticadas versoes da
Fonologia Autossegmental. Essa, por exemplo, nao 6 capaz de expressar a
complementaridade de duragao entre a vogal e a nasal "intrusiva ", embora
seja capaz de representar a segunda como subsegmental.

Em contraste, a descricao da FAR 6 direta e intuitivamente satisfatOria.
Ela postula um gesto de abertura velica que comega depois do inicio do gesto
vocalic° e termina depois do fim desse. A presenca ou nao de nasal "intrusiva"
depende da maior ou menor sobreposigao entre o gesto consonantal seguinte
e os gestos vocalico e velico, que nao 6 especificada no lexico, podendo variar
de acordo corn o contexto pros6dico, segmental ou mesmo pragmatico. A
Figura 3 formaliza essa analise nos termos das pautas (scores) gestuais
utilizadas pela FAR. As camadas (tiers) correspondem a variaveis do trato os

51
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parametros que sao afetados pelas oscilagOes que especificam os gestos.
Assim, abertura velica (AV) 6 a variavel do trato que especifica o gesto de
nasalizagdo. Grau e lugar de constricao do corpo da lingua (respectivamente,
GCCL e LCCL) sao as variaveis do trato que especificam o gesto vocalico.
Finalmente, abertura labial (AL) é a variavel do trato que especifica o gesto
consonantal seguinte (nesta ilustragdo, uma labial). 0 comprimento das barras
6 uma aproximagdo grafica das duragOes intrinsecas que sao especificadas no
componente dinamico da FAR (V. nota 2).

AV

GCCL

LCCL

AL

Figura 3 Pautas gestuais para a ocorrencia de nasalizagdo sem (esquerda) e
com (direita) murmitrio nasal em PB

0 interessante da representagdo da Figura 3 6 que ela preve exatamente
a correlagao negativa alta, mas inferior a 1, encontrada entre a duragdo do
murmitho e a duragao da vogal. Note-se que 6 possivel o caso em que o gesto
consonantal seguinte se sobrepOe ao gesto nasal, mas nao ao gesto vocalico.
Esse caso poderia explicar os 30% dos dados em que a duragdo do murmtirio
nao 6 previsivel a partir da duragdo da vogal.

0 sucesso da FAR, face ao fracasso dos modelos fonolOgicos tradicionais,
no trato de processos como este coloca-nos a seguinte questdo: admiti-la
como meio de modelar processos fonicos de linguas especificas 6 admiti-la
como modelo fon olOgico?

Responder nao isto 6, s6 admitir a FAR como modelo de implementagao
fonetica implica, como demonstrard o resto desta secao, delegar quase toda
a fonologia pOs-lexical ao componente fonetico. Por outro lado, responder sim
isto 6, admitir a FAR como modelo de representagdo lexical - implica pensar

seriamente a questao de como reduzir as suas dimensOes continua a escalas
discretas, capazes de exprimir as oposigoes distintivas e alternancias categOricas
tipicas da fonologia lexical.

Vejamos primeiro por que 6 preciso reconhecer ainda outros processos

5 2



ALB ANO

gradientes na fon ologia Os-lexical do PB .

3.2. Palatalizacdo das oclusivas coronais diante de li/

33

Em varios dialetos brasileiros, existe urn processo de palatalizacdo das
oclusivas coronais diante de /i/ que resulta numa africada alveopalatal. Eis a
sua descricdo tradicional:

(2) /t,d/ ---> [tf,d3]/

Esse processo tern interesse dialetolOgico e sociolingiiistico, pois a sua
aplicagdo diferencia regioes e faixas etarias. Auditivamente, pode-se falar de
grupos africadores (e. g., os cariocas de qualquer idade) e grupos ndo-
africadores (e. g., os paulistanos de mais de 50 anos).

Um exame mais atento de sujeitos ndo-africadores mostra, entretanto,
uma situagdo mais delicada. Mesmo aqueles que veem o "chiado" como
caracteristica alheia a sua fala, nao conseguem deixar de palatalizar o It/ e,
curiosamente, tambem o /s/, em palavras terminadas em "istico/a" tais como
lingiiistica, mistico, distico, eucaristico. A Figura 4 mostra espectrogramas de
urn sujeito ndo-palatalizador pronunciando tias e lingiiistica. Note-se que
lingiiistica apresenta palatalizacdo de /s/ e africagdo de It/, evidenciadas por
ruldos fricativos cujos picos de energia se iniciam 'Alma freqiiencia bem mais
baixa do que o do /s/ de tias.

C>

N
cr

CHz3 4000
D>linguistica C2)

t-vt
El>

0.404 'lime (sae)

Figura 4 Promincias nao palatalizadas (c: tias) e palatalizadas (d: lingiiistica)
de It/ e /s/por urn mesmo sujeito de grupo dialetal ndo-palatalizador. Comparar
espectros (e; f)
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Este parece ser urn caso tipico de mudanga lingiiistica em curso: sujeitos
relativamente conservadores s6 apresentam o processo em ambientes muito
propicios. Uma outra indicagdo de que a mudanea esta em curso em grupos
nao-africadores é a diferenea entre o /t/ da pre-tonica e o It/ da tonica da
palavra titia em sujeitos da faixa etaria mais jovem da cidade de Jundiai, no
Estado de Sdo Paulo, onde a palatalizaedo parece estar apenas comeeando a
se difundir. Na Figura 5, o ruldo que segue o silencio do segundo /t/ nao deve
ter sido gerado apenas pela liberaedo da oclusao, pois se prolonga
consideravelmente e tem alta concentraedo de energia na regiao de 2500 Hz.
Note-se que é a vogal tonica, normalmente mais longa que a pre-tonica, que
propicia a fricedo:

Figura 5 Exemplos de It/ corn graus de palatalizagdo distintos em um mesmo
sujeito

Embora sendo apenas preliminares e no fazendo parte de um estudo
sociolinguistic° sistematico, esses dados sugerem que a palatalizagdo nao se
difunde de maneira categ6rica e sim gradiente. Ora, o unico modelo capaz de
entende-la como urn continuo que vai de uma ligeira coloragdo de [i] a africagdo
é a FAR. Ela afirmaria que a sobreposiedo entre os gestos do /t/ e do /i/ pode
aumentar ate produzir efeitos audiveis de fricedo. A sua contribuiedo é
particularmente valiosa para racionalizar a dupla palatalizaedo das palavras em
tistico" em falantes nao-africadores.

A Figura 6 mostra a pauta gestual de [iStfi]. A hipOtese de que, nos
falantes em questa°, os dois gestos vocalicos se aproximem muito (devido,
talvez, a atonicidade do segundo /i/) explica por que eles se sobrepoem
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completamente aos gestos consonantais, tornando impossfvel evitar a
palatalizagdo. Alem das variaveis do trato GCCL e LCCL (grau e lugar de
constrigdo do corpo da lingua), responsaveis pela especificagdo das vogais,
comparecem as variaveis do trato: grau e lugar de constrigdo da ponta da
lingua (GCPL e LCPL, respectivamente), responsaveis pela especificagdo das
con soantes coronais.

GCCL

LCCL

GCPL

LCPL 1

Figura 6 Pauta gestual de [iftfi] para sujeitos normalmente ndo-africadores

Ndo seria parcimonioso postular dois mecanismos distintos para explicar
a palatalizacdo gradiente dos dialetos em mudanga e a palatalizagdo categOrica
dos dialetos ja africadores. Assim, mais uma vez, a FAR sai-se melhor que os
modelos fonolOgicos tradicionais. A sua luz, o grau de sobreposigdo entre os
gestos da oclusiva e da vogal 6 apenas maior e mais fixo nos dialetos
africadores que nos ndo-africadores.

3.3. Vozeamento de /s/ em final de sflaba

Um fato muito conhecido sobre o portugues em geral é a concordancia
de voz do /s/ de final de Maim corn o ambiente seguinte. Precedendo consoante
surda ou pausa, ele 6 surdo. Precedendo consoante vozeada ou vogal, ele 6
vozeado. A descrigdo tradicional desse processo 6:

(3) /s/ --> [z]/ [+vozeado]

Entretanto, a analise espectrografica do PB revela uma situagdo mais
complicada. 0 processo 6 categOrico emposigdo medial, mas torna-se gradiente
em posigdo final, dependendo da forga da fronteira seguinte. Fronteiras fracas
propiciam o vozeamento total. Fronteiras fortes inibem-no ou tornam-no parcial.

Ainda ndo tivemos ocasido, no LAFAPE, de promover um estudo
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experimental dessa questa°, pois a montagem do corpus exigiria uma teoria
preditiva da forca das fronteiras, demandando uma avaliagao das °Noes
disponiveis na chamada Fonologia Pros6dica, o que 6 uma tarefa trabalhosa e
delicada. Temos, entretanto, observado uma variabilidade da extensao do
vozeamento em corpora gravados para outros fins. Isso se aplica inclusive ao
ambiente mais propicio ao vozeamento, que 6 a juntura corn vogal. Dependendo
da forca da fronteira, o [z], que costumamos entender como ressilabificado, 6
apenas parcialmente vozeado.

A Figura 7 compara o /z/ subjacente de "Ouvi-o zurrar" ao [z] derivado
de "Ouvi os urros", assim como aos [zz] derivados de duas emiss-Oes de
"Ouvi -os urrar", uma normal e outra rapida. Na fronteira fraca, a promincia
normal 6 vozeada. Ja, na fronteira forte, nem mesmo a pronfincia rapida o 6
inteiramente.

DOuvl-ci zurrar.
3

0.0000E 061>

0.000 Time (sec)

8.08000<

1.308 0.000 Time (sec) 1.310

11>Ouvi-c3 urrar rap. 8.0000E 8>

0.000 Tine {et.;) 1.331

Figura 7 0 /z/ de "Ouvi-o zurrar" (e), comparado ao /s/ totalmente vozeado
de "Ouvi os urros" (f) e ao /s/ parcialmente vozeado de "Ouvi-os urrar"(g:
fala normal; h: fala rapida)

Como no caso da africacao, nao seria parcimonioso usar mecanismos
diferentes para tratar o vozeamento categOrico das fronteiras fracas (ou de
posicaes interiores a morfemas) e o vozeamento gradiente das fronteiras fortes.

6 BEST COPY AVAILABLE



ALB ANO 37

0-4)

A FAR fornece uma maneira bastante direta de unificar as duas versoes do
processo. Em ambas, o gesto de abertura glotal diminui enquanto o gesto de
constrigdo oral se sobrepoe aos gestos vocalicos adjacentes. Porem, no
vozeamento total, a diminuicdo e a sobreposigdo sdo mais pronunciadas. A.
aproximagdo dos dois gestos vocalicos 6, provavelmente, como no exemplo
anterior, o desencadeador do processo. Note-se aqui a presenga da variavel
do trato abertura glotal (AG), que especifica a ausencia de vozeamento. 0
vozeamento das vogais ndo foi representado por ser considerado padrao
(default).

GCCL

LCCL

GCPL

LCPL

AG

Figura 8 Pautas gestuais para [osu], [ozu] e [ozu]

I I I

II

Embora a Fonologia.Autossegmental seja capaz de representar
atraves de um contorno do trato vozeado um unico grau de vozeamento
parcial, a explicagdo da FAR parece mais atraenteporque preve alum gradiente
mais fino. Se ele 6, de fato, necessario 6 uma questdo empfrica que so podera
ser resolvida quando tivermos urn corpus bem controlado quanto a forga das
fronteiras envolvidas.

3.4 Elisdo de /a/ atono em juntura corn vogal atona

Outro processo ate agora visto como categoric° pelos estudiosos do
PB 6 a elisdo de /a/ atono em juntura corn outra vogal atona. Em termos
tradicionais:

(4) /a/[-acento] --> 0 / _# V[-acento]

Na comunicacdo ao GEL já citada (Albano et al.,1998), demonstrei que,
em alguns casos que a transcrigdo de outiva trata como elisdo, a vogal

8
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supostamente elidida deixa urn rastro claro no sinal acustico. Assim, a
promincia de "cara idoso" tern, pelo menos, tres versoes: uma corn encontro
vocalic° raid°, uma muito pr6xima de "caridoso" e outra intermediaria, onde
os valores de Fl e F2 logo ap6s a liberagao do [r] evidenciam urn breve resquicio
de [a]. Reproduzo aqui os espectros que mostram essa gradagdo

Figura 9 Espectros LPC4 20 ms ap6s a liberagdo do [r] em tres promincias
(lenta, moderada e rapida) de "cara idoso"

Essa gradiencia 6 impossivel de representar na Fonologia
Autossegmental, pois o unico recurso disponivel, que 6 associar /i/ a casa
segmental j a associada a /a/, criando urn contorno, preveria uma manutengdo
da duracao corn urn aumento do [i] concomitante a diminuigao do /a/, o que
nao ocorre. Em contraste, a FAR prey& que o gesto do /a/ pode diminuir e
ocultar-se sob o gesto do /i/, o que explica os dados observados. Assim, as
pautas segmentais para os tres casos seriam como na Figura 10.

GCCL

LCCL r

Figura 10 Pautas gestuais para o encontro vocalic° de "cara idoso" sob tres
taxas de elocucao (lenta, moderada e rapida)

A interpretacao gradiente da elisao ganha ainda mais forga quando se
considera que ela interage corn o processo de palatalizacao discutido acima.
Nos grupos africadores, a palatalizacao geralmente nao se aplica quando o /i/
se torna adjacente a /t,d/ devido a elisao. A Figura 11 mostra o espectrograma

4 Espectros obtidos pelo metodo Linear Predictive Coding (codificacao por predicao
linear), que assume que o trato vocal e um filtro sem perdas.

5
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da expressao "muit' idade" pronunciada por um falante do dialeto carioca, que
tem uma africagdo bem acentuada diante de /i/ subjacente (como em "tinha")
ou derivado por elevacao (como, e.g., em "t[e/i]atro").

EIB>E le t inha muit' idade.
.Wft

ED

IP

V

1.

. Dee Tint Cbel..;) 1 . '567

Figura 11 Ausencia de africacao em "muit' idade" pronunciada por falante
carioca

Os modelos que tratam ambos os processos como categoricos precisam
apelar para a ordenagdo de regras ou de componentes a fim de bloquear a
africagdo de /t,d/ seguido de /i/ por obra da elisao. Embora nao sendo tao ad
hoc como a ordenagdo de regras, a ordenagdo de componentes 6 implausivel
neste caso: para que funcionasse, seria necessario fazer da africagdo urn
processo lexical, separando-a da elisao, que, por aplicar-se apenas em fronteiras
de palavras, 6 inerentemente Os-lexical. Ora, isso implicaria que todas as
elevagoes opcionais de /e/ que alimentam a africagdo fossem lexicais (e. g. t[e/
i]atro, t[e /i]oria). E, no entanto, incoerente tratar como lexicais processos
opcionais que dependam de estilo e velocidade de fala, fatores que costumam
condicionar processos Os-lexicais.

Em contrapartida, na analise da FAR 6 o gesto oculto do /a/ que impede
o contato do /t/ com o /i/ na pauta gestual de "muit' idade". Na Figura 12, esse
gesto 6 representado pela barra pontilhada:

GCCL

LCCL

GCPL

LCPL

Figura 12 Pauta gestual de "muit' idade" mostrando bloqueio da africagao de
/t/ pela presenca de um /a/ oculto

r-A
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Os quatro exemplos examinados devem ter bastado para mostrar que um
tratamento s6rio dos padr-Oes fonicos do PB passa por uma tentativa de
compreender a relagdo entre processos gradientes e seus andlogos categOricos.
Modelos que estabelecem um fosso entre a Fonetica e a Fonologia estdo
fadados a tratar versOes apenas distintas do mesmo processo como
radicalmente divorciadas. A FAR, por sua vez, realiza a proeza de unificar
fenomenos aparentemente distintos, mas o faz deixando em aberto o 'Rimer() e
os tipos de processos fonicos possiveis, ao supor que a diferenca entre o
discreto e o continuo esta apenas no niimero de graus de liberdade.

Descarta-la, entretanto, pelo seu excessivo poder gerativo 6 jogar fora o
bebe corn a agua do banho. 0 que faz sentido, diante de fatos como os expostos
acima, é investigar se os parametros exigidos para a descrigdo de processos
gradientes sal° os mesmos e podem ser racionalmente reduzidos para a descrigdo
de processos categOricos. A discussdo que segue é uma primeira tentativa

nessa diregdo.

4. 0 Vocalismo atono do PB e a representacdo das vogais no FAR

As vogais do PB constituem urn feral terreno para o estudo da relacdo
entre processos categ6ricos e gradientes. Elas tem pronuncias variaveis
conforme a posigdo relativa ao acento e ha raz-Oes para crer que essa
variabilidade resulta dos efeitos somados de processos categOricos sensiveis
a posigdo do acento e ao contexto segmental e de processos gradientes
sensiveis ao estilo e a taxa de elocugdo.

Do lado categoric°, ha processos de neutralizagdo das distingoes de
altura das vogais n do-baixas nas posigOes prO-tonica e pOs- tonica e em arnbiente
nasal. Do lado gradiente, ha processos de reducdo de todas as vogais nas
posigOes atonas, especialmente a pOs-tonica (sobre a gradiencia da reducdo,
ver 4.2). Embora seja dificil separar os efeitos de processos que se aplicam em
ambientes semelhantes, o fato de a reducdo afetar tambem o /a/, vogal que ndo
esta sujeita a neutralizagdo, revela a sua existencia independente.

Intuitivamente, a neutralizagdo e a reducdo parecem ser manifestagoes
da mesma tendencia do PB a compactar o espago vocalic° nasposigoes atonas.
Essa tendencia é, entretanto, imp ossivel de captar unificadamente nos modelos
fonolOgicos tradicionais, que, ao conceber os traps como binarios, privativos

ou mesmo escalares, limitam severamente o numero de distingbes vocalicas
possiveis, inviabilizado a expressdo dos nuiltiplos graus de compressdo do
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espago vocdlico envolvidos na redugao.

Como se sai a FAR nessa tarefa? Se, por urn lado, ela possui meios de
expressar pequenos deslocamentos no espago vocdlico, por outro, o faz corn
parametros alheios as descrigbes tradicionais do PB, que costumam entender
esses processos como alteragOes de altura. Seriam, entao, a neutralizagao e a
redugao descritiveis em termos de graus e lugares de constrigao?

Lembremos que a principal divergencia do sistema de constrigOes corn
relagdo ao de altura 6 o tratamento da vogal /a/, especificada naquelecorn uma
constrigao faringea estreita. Urn ponto a investigar e, portanto, como /a/ se
relaciona corn as series anterior (palatal nos termos da FAR) e posterior (velar
nos termos da FAR).

Veremos que a neutralizagao e demais processos vocalicos categericos
do PB entram em conflito corn essa concepgao do /a/ como radicalmente distinto
das vogais anteriores e posteriores. Isso nos autorizaria, entao, a concluir corn
Zsiga (1995, 1997) que a fonologia maneja alturas categOricas, enquanto a
fonetica maneja constrigoes gradientes?

Dados preliminares do LAFAPE (Aquino, 1997) sugerem que nao. Urn
modelo como a FAR preve que a redugao afrouxe as constrigoes de todas as

;vogais, implicando o abaixamento de [i] e [u] e a elevagao de [a]. Aquino
encontrou, entretanto, casos de elevagao de [i] na posigao mais propicia a
redugao, que 6 a pOs-tonica. Eis urn fato que a FAR pode descrever (via
aumento ad hoc da constrigao), mas nao explicar.

Fatos como esse fazem pensar na possibilidade de usar diretamente a
altura como descritor vocdlico numa versa° modificada do componente
dinamico do modelo. Isso teria a vantagem de tornar os processos vocalicos
gradientes isomorfos aos seus andlogos categOricos, mas criaria, ao mesmo
tempo, uma distancia muito maior entre as especificagoes das vogais e das
consoantes. Pr6s e contras desse caminho serao discutidos na conclusao.

4.1 0 papel da altura nos processos vocalicos categ6ricos do PB

0 fato de o PB ter sete distingOes vocalicas na posigao tonica, cinco na
pr6-t'Onica e tres na p6s-tbnica 6 bastante conhecido. Uma maneira conveniente
de expressa-lo 6 a analise arquifonemica de Joaquim Mattoso Camara Jr. (1969,
1976, 1977), resumida n a Figura 13:
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e o i u i U I

E 0 E 0
a a a a

Tonica Pre-tonica POs-tonica P6s-tonica
penultima final

Figural3 Vogais do PB, conforme a posigao do acento, na visao de Mattoso
Camara Jr.

Esse quadro diz (a) que a distilled° entre vogais medio-altas e medio
baixas se neutraliza na pre-tonica e (b) que a distinedo entre vogais altas,
medio-altas e medio-baixas se neutraliza na pes-tonica, sem, entretanto, nada
afirmar sobre a direedo dessas neutralizagoes. Isso é conveniente porque ha,
de fato, uma grande variagao dialetal na realizagdo dos arquifonemas
resultantes. Assim, por exemplo, /I/ e /U/ tendem a soar como [r] e [u] na maior
parte do sudeste e como [e] e [o] em certasregibes do sul. Da mesma forma, em
certas regioes do nordeste, a neutralizagao da pre-tonica nao é transparente,
pois interage corn processos de abaixamento que resultam em [e] e [o].

0 importante sobre a neutralizagao é que todos os processos
derivacionais e flexionais que implicam urn deslocamento do acento podem
alimenta-la. Assim, para exemplificar corn fatos do sudeste, que sao melhor
conhecidos encontram-se alternancias tais como b[e]lo/ b[e]leza, m[o]ra/
m[o]ramos. Independentemente de se o estilo favorece ou nao uma promincia
mais ou menos reduzida, ha uma variagao categOrica de altura da tonica para a
pre-tonica.

As descrigOes tradicionais desse fato simplesmente mencionam o
parametro altura, seja ele concebido como trago binario ou escalar. A descried()
da FAR é, por outro lado, bem mais complicada. Para poder mencionar o
parametro grau de constrigao, ela deve especificar as vogais-alvo como sendo
palatais ou velares, a fim de excluir o /a/, que nao participa do processo (ou
seja, [a] ocorre tanto na tonica como napre-tonica).

Essa complicagao se torn'a:---prebbirpante quando lembramos que o PB
tern uma restrigao a ocorrencid de vogais em ambiente nasal que reduz o
inventario das vogais median ao mesmo tempo que altera o /a/. Assim,
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continuando a adotar a analise VN das chamadas vogais nasais, temos que
diante de /N/ s6 ocorrem [i], [e], [o] e [u]. Ora, a descried° tradicional ve al
uma restrigao a ocorrencia de vogais baixas em ambiente nasal. Já a FAR é
obrigada a afirmar que a presenga do gesto velico impede constrigoes largas
nas vogais palatais e velares e constrigoes estreitas nas vogais faringeas.
Isso, evidentemente, constitui uma grave perda de generalizagao.

A mesma generalizagao se perde na formulagdo das alofonias da pOs-
tonica. Urn sistema como o do sudeste, que contern [i], [u] e [u], nao pode ser
visto como uniformemente resultante de processos de elevagao (de /e/, /a/ e /
o/, respectivamente).

Problematicos para a abordagem por constrigao sao tambem os processos
lexicais de alternancia vocalica na conjugagao verbal. Formas como m[o]ro ou
1[E]vo costumam ser explicadas pela influencia da vogal tematica subjacente /
a/, que abaixaria as vogais medias do radical (mor+a+o, lev+a+o). A FAR nao

capaz de expressar essa generalizaeao, visto que uma constriedo faringea
estreita nao poderia, em principio, alargar uma constrigao palatal ou velar.

Concluimos assim que a FAR se sai mal na descried° dos processos
vocalicos categOricos do PB. Esse fracasso nao 6, entretanto, generalizado,
circunscrevendo-se ao aspecto do modelo que especifica as vogais via graus
e pontos de constrigao.

4.2 Urn caso dificil para a FAR: elevagao gradiente de [I] pos-tonico

Como ja foi mencionado, uma boa razao para separar a neutralizagao da
reduedo e que essa afeta o /a/, vogal que nao tern par no inventario tonic° do
PB, nao podendo, portanto, participar de processos de neutralizaedo. Outra
razao, igualmente forte, é que a redugao mais diretamente observavel no /a/
pOs-tonico e sensivel a fatores gradientes tais como estilo, taxa de elocugao
e forga das fronteiras prosOdicas.

Em sua contribuigao a Albano et al. (1998), Sandra Madureira expos
dados em que o Fl e o F2 de [E] pOs-tonico variam, na mesma palavra, de
acordo corn a forea das fronteiras prosodicas. Numa fronteira forte (final de
enunciado), Fl é mais baixo e F2 é mais alto que numa fronteira fraca (interior
a urn sin tagma nominal), o que evidencia graus distintos de redugao,
aparentemente proporcionais a forga das fronteiras. Isso permite argumentar
que a redugao 6 urn processo continuo, ja que a forea das fronteiras se cruza

6 3
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corn os demais fatores gradientes mencionados, criando urn leque muito amplo
de possibilidades.

Que a redugdo afeta tambern o /I/ e o /U/ pas-tonicos, sobrepondo-se ao
efeito da neutralizagao, pode-se demonstrar comparando-se a dispersdo de Fl
e F2 na pas-tonica e na tonica. As Figuras 14 e 15 mostram, respectivamente,
o espago vocalic° tonic° e pas-tonic° para urn falante paulistano do PB.
Note-se que tanto Fl como F2 apresentam uma maior dispersdo na posigao
pos-tonica.
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Figura 14 Espago vocalic° tonic° em Hz para urn falante paulistano do PB
(Sujeito 1)

Esses dados podem ser resumidos calculando-se o coeficiente de variagdo
(isto e, o desvio padrao como percentagem da media) para Fl e F2 de [i], [a] e
[u] tonicos e [r], [u] e [u] pas-tonicos. A tabela 1 exibe esses resultados.
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Figura 15 Espago vocalico pOs-tonico em Hz para o Sujeito 1

Unica POs -Ton. Unica Pos-TOn. Unica POs-Ton.

[i] [1] [a] [p] [u] [o]

CV de Fl 6,32% 12,66% 6,64 10,79% 9,05% 16,45%

CV de F2 1,66% 4,89% 2,68% 12,13% 19,16% 30,42%

Tabela 1- Coeficientes de variagdo para Fl eF2 de [i], [a] e [u] tonicos e [t], [e]
e [u] pas-tonicos do Sujeito 1

E evidente que [i] e [o] ndo podem ter sido gerados exatamente pelo
mesmo mecanismo de produgdo que [i] e [u], pois isso deixaria inexplicados os
diferentes graus de dispersdo refletidos nos coeficientes de variagdo. Assim,
alem da neutralizagdo da serie anterior e posterior, e preciso postular um
processo adicional a redugdo que explique por que [i] e [o] se dispersam
tanto em tomb da media, aproximando-se, corn isso, de [E], vogal para a qual
os efeitos da redugdo ndo sdo ambiguos.

Demonstrado o carater gradiente da redugdo e sustentada a hipOtese da
sua existencia para todas as vogais pos-tbnicas, passemos a considerar como

BEST COPY AVAILABLE
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se poderia explica-la. Para tanto, a FAR dispbe de urn mecanismo muito
conveniente: trata-se da reducao da magnitude dos gestos articulat6rios. Nas
vogais reduzidas, encurta-se a diferenca entre a posicao inicial da variavel do
trato envolvida e o comprimento de repouso da mola atraves da qual se modela
o sistema dinamico. Corn isso o gesto perde amplitude e nao chega a alcancar
o alvo, como no classic° modelo do target undershoot de Lindblom (1963).

A reducao da magnitude do gesto articulat6rio preve uma centralizacao
das vogais tal como observada na Figura 14, em oposicao a Figura 13: tomando-
se [i], [a] e [u] como referencia, Fl aumenta para [1] e [u] e diminui para [CE],
enquanto F2 aumenta para [v] e [u] e diminui para [r]. A FAR tern, portanto,
bastante sucesso em explicar os dados das vogais pOs-tonicas deste sujeito.

Mas esse nao é o caso para o sujeito estudado por Aquino (op. cit.).
Diferentemente do primeiro, este falante (urn recifense corn muitos anos de
residencia em Campinas) nao apresenta uma dispersao muito grande dos valores
de Fl e F2 das vogais pOs-tonicas em torno das respectivas medias, conforme
indicado pelos coeficientes de variagao da Tabela 2. Pode-se supor, entao,
que em geral utilize urn grau menor de reducao, o que é corroborado pelo fato
de esses coeficientes nao serem muito maiores que os das tonicas
correspondentes.

Unica POs-TOn. TOnica Pos-TOn. TOnica Pos-TOn.

[1] iil [a] [t] [u] [u]

CV de Fl 3.53 6.03 3.13 6.38 8.81 12.96

CV de F2 3.05 8.56 3.31 6.79 6.69 10.36

Tabela 2 Coeficientes de variagdo para Fl e F2 de [i], [a] e [u] tonicos e [r], [u]
e [u] p6s-tonicos para urn falante recifense (Sujeito 2)

Isso, porem, nao explica o achado mais curioso de Aquino, a saber:
contrariamente ao esperado (que é a tendencia a elevar Fl, centralizando a
vogal), [r] tem urn Fl significativamente inferior ao de [i], sendo, portanto,
mais alto que esse. Ja o seu F2 é, conforme o esperado, significativamente
inferior ao de [i], coadunando-se corn a tend'encia centralizadora. A Tabela 3
exibe esses dados:
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[] [] Resul ados de ANOVA

Media Des. Pad. Media Des. Pad. F P>F r
2

Fl 302.5 10.68 283.6 17.09 31.71 0.0001 0.78

F2 2054 62.62 1877.67 160.72 39.74 0.0001 0.79

Tabela 3 Medias e desvios-padroes de F1 e F2 em Hz para [i] e [1] do Sujeito
2; e resumo dos resultados da analise de variancia corn valores de F, p e r2

Como o mecanismo de reducao da magnitude dos gestos articulatOrios
s6 explica a diferenca de F2, e precis°, para este sujeito, postular um processo
que abaixe Fl, situando a vogal pOs-tonica acima da tonica correspondente
no espaco vocalic°. Na FAR esse processo pode ser implementado por urn
pequeno aumento do grau de constricdo. Isso, porem, é apenas uma maneira
ad hoc de descrever os dados, nada contribuindo para explica-los.

Seria possIvel descrever esse abaixamen to de Fl de urn modo mais natural,
que ao menos apontasse para alguma explicagdo? Outras analises dos dados
de Aquino sugerem que sim.

Conforme mostra a Tabela 4, foram encontradas correlacoes positivas
significativas entre os valores de Fl e duragdo para as vogais pOs-tonicas [1]
e Embora sendo relativamente baixas - provavelmente devido
multiplicidade de fatores que afetam a duragdo essas correlacOes tern a
mesma direcao que as observadas na literatura fonetica (House, 1961) entre as
duragOes intrinsecas das vogais e as respectivas alturas, a saber: quanto mais
baixa é a vogal (ou seja, quanto maior e o seu F1), maior é a duragdo.

r r2 p Significancia
iil 0.51 0.26 0.004 S

[E] 0.62 0.38 0.003 S

[o] 0.33 0.11 0.081 NS

Tabela 4 Valores do coeficiente de correlagdo de Pearson (r), r2 e p para Fl e
duragdo das vogais [i], [e] e [u] do Sujeito 2

Assim, urn modelo dinamico que incorporasse a altura como descritor
vocalic° poderia racionalizar esse fato afirmando que, apesar de usar
moderadamente a reducao, este sujeito tem processos de elevagdo do [1] e do
[u] que ajudam a implementar essas vogais corn a menor duragao caracteristica
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da posigdo pOs-tonica.

A natureza restrita dos dados e o carater post hoc da Mama analise
tornam impossivel, no momento, it alem de apontar a diregdo ai implicita: trata-
se de encontrar outros casos em que processos de elevagao paregam atingir
conjuntamente as vogais /i/, /a/ e /u/ ou, pelo menos, o /a/ e uma das demais.
Se muitos casos desse tipo se acumularem, estara demonstrada a inaptidao da
FAR para descrever as generalizagoes subjacentes a processos vocalicos
gradientes do PB. Neste caso, a sua dificuldade corn as distingbes de altura,
recorrentemente encontrada no estudo dos processos categOricos, revelar-
se-a um problema mais geral, a exigir uma revisao do modelo.

5. Conclusao: para uma revisdo da FAR

Tudo que se disse acima é muito preliminar para permitir maiores
conclusoes. Fica, entretanto, claro que a balanga pesa a favor da FAR, ainda
que exigindo reparos.

Os desacertos apontados na ultima segao dizem respeito a inadequagdo
de parametros especificos, enquanto os acertos apontados na primeira dizem
respeito a adequagdo de principios gerais. Grande parte da fonologia do PB é
gradiente e o unico modelo fonologico apto a lidar corn isso é a FAR. Se os
parametros atraves dos quail ela gera esses gradientes sao inadequados,
cabe buscar diregoes para substitui-los.

A guisa de exercicio, consideremos a possibilidade de construir urn
modelo din'amico que especifique as vogais corn os tradicionais parametros
de altura e posigao da lingua, ao inves dos graus e lugares de constrigdo da
FAR.

Apesar do ceticismo gerado pelos estudosiniciais de Ladefoged (1971),
Lindau (1978) conseguiu, mais tarde, demonstrar que a altura e o recuo da
lingua tern altas correlagOes positivas, respectivamente, corn Fl e F2 -Fl, os
parametros actisticos considerados por aquele autor suficientes para especificar
todas as vogais do ingles. Para o PB, os dados de Matta Machado (1993), que
incluem as vogais nasais, sugerem algumas complicagoes: o ponto de elevagao
maxima da lingua é, por exemplo, em [6] consideravelmente mais baixo que em
[t]. Nao é impossivel, entretanto, que uma normalizagao adequada da escala
corn referencia ao eixo sagital venha a resolver esse problema, pois [u] e [6] se
diferenciam claramente quanto ao ponto do eixo sagital em que o maximo do
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eixo vertical é atingido.

Se a empresa parece factfvel, ela nos confronta, de qualquer forma, corn
um problema te6rico serio: vogais e consoantes devem ser especificadas por
parametros diferentes, tornando, em principio, mais dificil expressar interagOes
que nao sejam apenas devidas a sobreposigdo temporal dos gestos. Como
descrever, por exemplo, a passagem de [f] a [w], que vem ocorrendo tanto
diacronica como sincronicamente no PB ? Em outras palavras, como determinar
quando urn gesto consonantal se transforma em gesto vocalico? E mais: como
exprimir esse processo de maneira continua, de tal forma que sej a possivel um
continuo de realizagoes entre. [f] e [w]?

Talvez a solugdo resida em abordagens como a de Sproat e Fujimura
(1993), que reconhecem n a producao de consoantes como [1] urn componente
consonantal e outro vocalic°. Uma via importante é investigar se essa solucao
se aplica tambem a outros casos em que consoantes se vocalizam (por exemplo,
[X] -4 [j], tal como em PB ve[c/j]o, ou [1]-4 [3/4a], tal como em PB b a[p/j]o) ou
provocam ditongagoes (por exemplo, [s] > [ s], tal como em PB rapa[s/ s]).

Mesmo que essas diregoes se revelem suficientemente viaveis e ferteis,
a agenda da FAR permanece enorme: o problema fundamental que tern de
resolver, para fazer juz a pretensao de ser ao mesmo tempo urn modelo fonetico
e fonolOgico, é o da reducao da dimensionalidade.

A questa° a enfrentar e velha: como mapear o discreto no continuo?
Mas o horizonte de resposta delineado pela FAR é novo, por ser o imico que
afirma a comensurabilidade entre a Fonetica e a Fonologia. Quando, no Brasil,
tivermos conseguido aproveitar as oportunidades oferecidas pelo PB para
limpar, ao menos em parte, o vasto terreno onde essa questdo se insere, teremos,
finalmente, resgatado o prejuizo de muitos anos de r,-'vagdo do instrumental
fonetico.
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ABSTRACT: This work attempts to give an idea of current development of
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0. Breve Historic°

Enquanto disciplina lingilistica, a Morfologia tern uma historia recente
no Brasil. De men or relevancia como objeto de estudo nas gramaticas
tradicionais, passou a ser de mais interesse no period() de influencia do
estruturalismo'. Mas o estruturalismo descritivista foi logo suplantado na
Linguistica Brasileira pela Teoria Gerativa, que havia entao desviado para
outros componentes o tratamento de fenomenos tradicionalmente
considerados morfolOgicos.

Ha duas fases de fundamental relevancia no desenvolvimento da
Lingufstica no Brasil. A primeira, de meados da decada de sessenta ate os
inicios da decada de setenta, corresponde aos estagios iniciais, a partir da
instituicao da obrigatoriedade do ensino de Lingiiistica em todos os cursos
de Letras do pats. Na segunda fase, ja em pleno desenvolvimento em virtude
da demanda constitulda na decada anterior, a Lingiiistica se integra ao quadro
geral das demais disciplinas no salto de desenvolvimento da pesquisa e pas-
graduagao no Brasil. Esta fase se intensifica a partir de meados da decada de

0 que ilk) quer dizer que nao tivessemos tido excelentes abordagens morfologicas em
nossos autores classicos ou gramaticas normativas. Refiro-me aos estudos morfologicos
como objeto de pesquisa sistematica.

72
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setenta, corn a gradual acumulagao do nilmero de mestres egressos dos
primeiros programas de Mestrado em Lingilisticano pais e corn a chegada de
urn certo nnmero de doutores em Lingufstica, sobretudo brasileiros, bolsistas
da CAPES e CNPq.

Na primeira fase de desenvolvimento da Lingiiistica no Brasil, sob a
influencia do estruturalismo, mormente americano, os estudos morfolOgicos
comecam a despertar interesse. De especial relevancia nesta fase sao os
trabalhos de J.Mattoso Camara Jr. (1970, 1971) sobre a lingua portuguesa e
estudos descritivos de morfologia de linguas indigenas. E de se ressaltar a
presenga de cursos de morfologia no Programa Unificado de POs-Graduagao
em Lingiiistica do Museu Nacional a partir de 1968, assim como nos Institutos
de Lingufstica da USP em 1969, quando foi fundada a Associagdo Brasileira de
Lingufstica.

Em meados da decada de setenta, quando se consolida a segunda fase
de (intenso) desenvolvimento da Lingufstica no Brasil, a Morfologia voltava
a ser legitimada como objeto de estudo na Teoria Gerativa, em especial os
estudos lexicais, corn a HipOtese Lexicalista (Chomsky, 1970) e sua repercussa'o
imediata no estabelecimento de modelos de descrigao lexical (Halle, 1973;
Jackendoff, 1975 e Aron off, 1976). Dada a incidencia da fase mais expressiva
do desenvolvimento da Linguistica no pais corn o ressurgimento da Morfologia
na teoria gerativa, entao a caminho de tornar-se hegemonica, é natural que a
Morfologia tivesse surgido como tema de certa relevanciano Brasil justamente
nesta epoca. Pelas mesmas circunstancias, houve uma concentracao inicial
em questoes lexicais, mormente envolvendo a nominalizagdo.2

Definida como o estudo da estrutura interna da palavra e/ou de suas
variagbes de forma, a Morfologia se confrontacorn problemas de definigao de
objeto, dada a milltiplapertinencia dapalavra como unidade lexical, gramatical,
fonolOgica etc. Estas questoes prejudicam a nitidez deurn panorama de estudos
morfolOgicos no que tange a decisoes de pertinencia de estudos particulares.
Somam-se a estes problemas oriundos de proposigoes teOrico-metodolOgicas
especificas, entre os quais avultam o tratamento sintatico de fenomenos

2 Por exemplo, nos Anais do III Encontro Nacional de Lingufstica de 1979, tres dos cinco
trabalhos de morfologia tratam de questoes de nominalizacao. Os Encontros Nacionais de
Lingufstica, promovidos entio pela PUC-Rio, constituiram um importante indicador nacional
ate meados da decada de oitenta, quando surgiu a Revista D.E.L.T.A. E de se ressaltar que os
Boletins da ABRALIN, apesar de todos os esforcos e desejos da comunidade, so comecaram
a ser publicados na decada de oitenta, sendo que, dadas as circunstincias do pais, os primeiros
ntimeros se dedicaram quase que exclusivamente a questoes gerais e de cunho politico.
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morfolOgicos na Teoria Gerativa e o tratamento necessariamente nao gramatical
de categorias morfologicas na analise do discurso.

Neste trabalho, apesar dos .pontos controversos, pretendo tragar um
panorama dos estudos morfologicos no Brasil nos ultimos dez anos. Mostro,
de inicio, urn quadro de predominancias em pesquisas e publicagoes, a partir
de alguns indicadores gerais. Em seguida, ilustro a discussao morfolegica no
pais atraves da abordagem de duas questoes teOricas e uma descritiva. 0
centro de enfoque da discussao sera o do Projeto Gramatica do Portugues
Falado, dada a relevancia deste Projeto tanto em seu objeto de estudo, a
descrigao do portugues falado, quanto em sua constituigao como espago
singularmente produtivo de discussao tearico-metodolOgica entre lingiiistas
brasileiros.

1. Quadro Contemporaneo

0 quadro a ser apresentado deriva sobretudo de dois indicadores. 0
primeiro é o produto de urn levantamento de titulos e temas centrais detrabalhos
publicados na Revista D.E.L.T.A., que tern o apoio oficial da ABRALIN. 0
segundo corresponde ao computo das respostas a urn questionario enviado a
especialistas ou eventuais pesquisadores da area de Morfologia em diferentes
instituigoes brasileiras, no qual eram solicitados dados referentes a projetos
de pesquisa em Morfologia nos illtimos dez anos.3

No momento atual, a Morfologia no Brasil concentra-se sobretudo em
problemas de representagao lexical, dentro de uma abordagem gerativa.
Abordagens sociolingiiisticas, funcionalistas e discursivas de fenomenos
morfologicos sao minoritarias, assim como abordagens morfologicas de temas
flexionais.4 Os dados a seguir especificam esta afirmagdo.

De urn total de 14 trabalhos de Morfologia publicados narevista D.E.L.T.A.
nos Illtimos dez anoss, dez abordam questoes lexicais e apenas quatro se
dedicam a flexao. Alem disco; no levantamento de projetos de morfologia,

Agradeco aos Professores Leda Bisol (UFRS), Luis Carlos Travaglia (UF. Uberlandia),
Luiz Carlos de Assis Rocha (UFMG), Maria Carlota Rosa (UFRJ), Rosa Attie Figueira
(UNICAMP), Ieda Maria Alves CUSP), e muitos outros colegas, que forneceram informacoes
sobre o Clesenvolvimento de pesquisas em morfologia em suas instituicoes, grupos ou linhas
de pesquisa.
4 Dentre estas, as mais importantes sao as analises quantitativas de Marta Scherre sobre o
fenomeno da concordancia no sintagma nominal na lingua falada; e o trabalho de Odette Campos
e Angela Rodrigues sobre a flexao verbal no ambito do Projeto Gramatica do Portugue's Falado.

7
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obtido junto a especialistas na area, foi constatado urn total de vinte e dois
trabalhos sobre morfologia lexical, em confronto com seis relativos a questoes
morfo-sintaticas e seis dedicados a questOes gerais, tais como o tratamento
de cliticos e a elaboragdo de manuais de Morfologia.

0 predominio da abordagem gerativa decorre da suplantagdo do
estruturalismo no desenvolvimento dos estudos lingiiisticos no Brasil e da
pouca relevancia dada a estrutura vocabular em abordagens funcionalistas.
Quanto a concentragdo no lexico, e possivel que se deva em grande parte a
interesses de lingiiistas que lideraram a formagdo de novas geragOes, embora
deva tambem ser considerado o fato de que a flexao ja havia sido abordada no
period() de influencia dos estruturalistas.

A segunda afirmagdo que se pode fazer acerca da Morfologia nesta
decada 6 a do significativo desenvolvimento do interesse na area no pats. E de
se ressaltar a crescente atividade editorial, tanto em titulos novos publicados6
quanto em re-edicoes e manuscritos em preparagdo. Verifica-se, outrossim,
uma diferenca de relevancia da Morfologia como tema em Congressos e
Simp6sios de ambito nacional. Em terceiro lugar, comega a surgir em alguns
Programas de POs-Graduagdo a preocupagdo de formar e contratar especialistas
em Morfologia e trazer Professores Visitantes. Esses indicadores, por urn lado,
refletem urn interesse maior pela Morfologia na Teoria Gerativa. 0 que é peculiar
no caso do Brasil 6 o interesse em questOes lexicais nem sempre relacionadas
a sintaxe.

A maior parte dos trabalhos se concentra na descricao do portugues.
de se registrar, entretanto, o surgimento de pesquisas em areas menos centrals,
tais como Aquisigao da Linguagem, Psicdlinguistica Experimental, Afasia,
Fonologia Lexical, Descrigdo de Linguas Indigenas e Processamento de
Linguagem Natural, o que reforca e amplia a configuragdo do quadro da
pesquisa em Morfologia no Brasil na ultima decada.

A Morfologia brasileira se singulariza pelo interesse n as questoes lexicais.
Um segundo prolongamento desta preferencia 6 a conexao semantica. Apesar

5 Os Boletins da ABRALIN nao foram computados na medida em que correspondem aos
eventos promovidos pela ABRALIN nas reuni5es da SBPC, o que muitas vezes reflete
preocupacoes politicas ou regionais.
6 Ver, por exemplo, Basilio, 1987; Monteiro, 1987; Sandmann, 1989; Carone, 1990; Kehdi,
1990; Alves, 1990; Rocha, 1998 etc. 0 fato de muitas publicacoes recentes serem de cunho
didatico ressalta ainda mais a expanslo da area, ji nao mais restrita apenas a POs-Graduacao.
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da origem gerativa, a Morfologia lexical brasileira se preocupa
significativamente corn a investigagdo do fator semantic° nos processos de
formagdo de palavras, o que certamente 6 uma abordagem minoritaria e
marginalizada na Morfologia gerativa. Esta preocupagdo com o fator semantic°
na Morfologia ja se manifesta no inicio da decada de oitenta, e se mantem em
varias publicagOes nacionais nas decadas de oitenta e noventa, assim como
em livros e outros veiculos menores. Neste sentido, o interesse mais
consistente da Morfologia no Brasil nao se relaciona a sintaxe e a gramatica,
mas a Semantica lexical e a Lexicologia.

Uma posterior identificagdo no desenvolvimento da Morfologia no Brasil
se instaura a partir da constituigao do Projeto Gramatica do Portugues Falado,
em virtude do Grupo de Trabalho (GT) que entao se constitui, abarcando
especialistas de diferentes universidades brasileiras;' e tambem em virtude
dos problemas confrontados a partir da colocacdo dos objetivos descritivos
do Projeto. No que se segue, a guisa de ilustragdo concreta da pesquisa
morfolOgica no Brasil e procurando incorporar tanto interesses gerais quanto
o trabalho levado adiante pelo grupo mais ativo no pais no desenvolvimento
de um projeto descritivo da Morfologia lexical do portugues, discuto, de inicio,
as questoes enfrentadas pelo GT de Morfologia nos estagios iniciais do Projeto.
Em seguida, abordo uma questa° tradicional da descrigao do portugues, tratada
por diferentes especialistas ao longo das duas tiltimas decadas, em seu

;encaminhamento pelo GT de Morfologia no Projeto Gramatica do Portugues
Falado (doravante PGPF).

2. QuestOes Morfologicas Fundamentais no PGPF

A proposta do PGPF 6 a descrigao do portugues brasileiro falado culto.
0 Projeto reline especialistas das melhores universidades brasileiras,
gerativistas e funcionalistas; e estabelece como base de discuss-do um corpus
minim° compartilhado, que consiste de 15 Inqueritos do projeto NURC,
abarcando, em proporgOes equivalentes, cinco capitais brasileiras, homens e
mulheres adultos e tres tipos de situagdo de fala: Elocucks Formais, Dialogos
entre Informante e Documentador e Dialogos entre dois Informantes.

0 GT de Morfologia do PGPF se instaurou em 1989 coin os Professores Ieda Maria Alves
(UNESP), Odette G.L.A.S. Campos (UNESP), Margarida Basilio (UFRJ/PUC-Rio) e Iara
Bemquerer Costa (UFSC). Nos anos seguintes, aderiram Lea Gamarslci ( UFF), Angela
Rodrigues (USP) e Antonio Jose Sandmann (UFPR). Posteriomente o GT se subdividiu em
dois, o de Morfologia Derivacional (M. Basilio e L. Gamarski) e o de Morfologia Flexional
(0. Campos e A. Rodrigues), tendo os demais professores deixado o Projeto.



58 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

A abordagem da Morfologia lexical na lingua falada a partir de ocorrencias
num corpus apresenta problemas diferentes dos de abordagens anteriores de
dados morfolOgicos e diferentes dos problemas de outras areas. Em primeiro
lugar, embora alguns processos lexicais sejam proscritos na escrita formal, o
reverso nao é verdadeiro no caso da lingua falada culta, em que virtualmente
qualquer regra de formagdo de palavras pode operar. Em segundo, o pr6prio
objeto de estudo "portugues falado culto" seria questionavel numa abordagem
gerativa, assim como o corpus delimitado. Finalmente, em virtude da dupla
natureza do lexico (lista de entradas lexicais e componente de regras),
construgoes morfolOgicas podem vir tanto da utilizacao de uma regra quanto
do acesso a um item estocado no lexico, de modo que as ocorrencias podem
nao corresponder a operagdo de um processo lexical. 0 GT de Morfologia do
PGPF teve de confrontar essas questoes, isoladamente e em suas conex-Oes,
em termos imediatos.

0 primeiro ponto nao constitui um problema da area, ja que nao ha
interdigoes morfolOgicas especificas da fala culta. Entretanto, temos querefletir
sobre se devemos postular urn lexico especialmente para a lingua falada, dado
que as construgOes lexicais aparecem sobretudo como elementos ja feitos no
nivel da construe-do do discurso. Em relagao ao segundo ponto, a
particularizaeao do portugues falado culto é mais irrelevante do que
contraditOria numa morfologia gerativa, mas a abordagem como corpus é
virtualmente inconcebivel, na medida em que a nocao de produtividade lexical
se esteia fortemente em julgamentos de aceitabilidade de formas nao existentes.
Finalmente, o terceiro ponto se liga ao primeiro, porquanto a lingua falada
apresenta uma situagao de processamento nitidamente diferente da lingua
escrita, dada a construcao interativa e a ausencia de tempo de elaboragao.

No contexto dos problemas mencionados, 6 necessaria uma cuidadosa
discussao da nocao de produtividade e seu tratamento no desenvolvimento
de modelos lexicais; e da questao do acesso lexical na lingua falada. Estes
tOpicos sera() discutidos a seguir.

2.1 Produtividade e Producao

Podemos inicialmente definir a produtividade de uma Regra de Formagdo
de Palavras (RFP) como a possibilidade que essa regra tenha de formar novas
palavras no lexico da Lingua (Aronoff, 1976).

0 conceito de produtividade lexical 6 problematico sobretudo porque o
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produto de uma RFP se incorpora ao lexico, o que permite a contagem de
produtos de regras enquanto reflexo de frequencia de aplicagao. Assim, o
termo `produtividade' se refere tambem a freqiiencia de aplicagao (Kastovsky,
1986). 0 use do mesmo termo confunde a RFP enquanto especificagao de
construgoes morfologicas possiveis corn o teor de utilizagao de RFPs em
variadas circunstancias.

Corn a preocupagdo de ressaltar a distingao entre produtividade e
freqiiencia de aplicagao, Corbin (1984) estabelece o conceito de disponibilidade,
definindo uma regra como disponivel quando passivel de utilizagao pelo falante/
ouvinte no exercicio normal da criatividade lexical e colocando o conceito de
disponibilidade na esfera da competencia lexical, enquanto a rentabilidade de
uma dada regra se situaria na esfera da Analise do Discurso. Segundo Corbin,
a produtividade define formas disponiveis e nao formas necessariamente
atestadas.

Assim, o conceito de produtividade deve ser entendido tao somente
como o conjunto de condigOes estruturais de uma regra na definigao de
construgoes morfolOgicas possiveis. A produtividade de uma regra deve ser
distinta das Condigoes de Produgdo, que sao condigoes nao estruturais de
operagao e dependem de fatores de ordem paradigmatica, discursiva e socio-
cultural.

Ha varios tipos de condigoes de produgao, tais como condigoes
paradigmaticas, determinadas pelas regras em competigao (B asili o , 1980; Marle,
1986); o tipo de discurso, que permite ou estimula certos tipos de formagao,
enquanto dificulta ou interdita outros; as condigoes culturais, que criam
referentes a serem rotulados; e assim por diante.

Para os objetivos do PGPF, o tipo de discurso é um ponto de importancia
crucial das condigOes de produgdo. Um dos problemas que se colocam em
relagao ao tipo de discurso 6 a prOpria questao da produgao morfolOgica como
um todo. 0 discurso formal escrito apresenta exigencias de estrutura textual e
necessidades anaf6ricas que se configuram em grande parte em construgOes
morfolOgicas, ao mesmo tempo permitindo e exigindo urn trabalho de arquitetura
textual previa. Assim, neste tipo de discurso predominam construgoes
morfolOgicas corn fungao de mudanga categorial. Por outro lado, discursos
altamente especializados, como o literario e o propagandistic°, tendem a explorar
as possibilidades de estranhamento latentes emprocessos de formagao lexical.
Os criterios de aceitabilidade via de regra se alteram e se especificam, como
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efeito direto da prOpria consciencia da especificidade do tipo de discurso;
mas isto nao altera as condiebes de produtividade dos processos envolvidos.
Ja o discurso falado coloquial dialogado utiliza outro instrumento, a construed°
interativa; e nao permite, em geral, a elaboraedo meditada, o que certamente
delimita o tipo e prejudica a freqiiencia de operagoes de construed° lexical.

Analisando o problema da duplicidade do conceito de produtividade na
teoria gerativa, juntamente corn a questa° de se determinar o objeto de andlise
da Morfologia no PGPF, o GT de Morfologia do PGPF estabelece uma distilled°
teOrica entre condigoes de produtividade, definidas como condigoes
estruturais correspondentes a especificagoes de Regras de Formagdo de
Palavras sobre bases e produtos; e condigOes de producdo, definidas como
fatores que facilitam, dificultam ou impedem a operagdo concreta de RFPs em
circunstancias especificas.

A partir desta distinedo, as condigoes de produedo constituem-se como
imico objeto possivel para uma abordagem da formagao de palavras no ambito
do PGPF, neutralizando-se, portanto, os problemas teerico-metodolOgicos
iniciais.

0 segundo problema maior na abordagem da formagdo de palavras no
PGPF 6 o fato de que a ocorrencia de uma construed° lexical pode provir tanto
de uma RFP quanto do acesso a urn item ja armazenado no lexico, e, portanto,
nao evidencia a operaedo do processo correspondente. 0 problema se coloca
na medida em que o objetivo do GT 6 a investigagao sobre quail processos de
formagdo de palavras estariam em vigencia no portugues falado culto.

Dado o objetivo basic° da pesquisa, o GT decidiu considerar como
objetos legitimos de analise apenas construgoes morfologicas regulares, isto
6, aquelas cujas propriedades semanticas e fonolOgicas correspondessem
exatamente ao previsto pela conjunedo da base e do processo morfolOgico
correspondente, ja que apenas estas construgoes apresentam a dupla
possibilidade de terem sido produzidas durante o ato de fala ou acessadas
como formas previamente existentes no lexico.

Coloca-se, a este respeito, uma questdo maior: a de se haveria na lingua
falada culta condigoes razoaveis de producao para RFPs em geral, ou seja, a
de se 6 justificavel o pressuposto metodolOgico basic° de que formas regulares
poderiam ter sido produzidas no decorrer do ato de fala; e, em conseqiiencia,
ate que ponto este pressuposto deveria ser utilizado em afirmagoes concretas
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sobre condicOes de producdo de processos especfficos.
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Este problema leva a uma velha questa() da Psicoling-tifstica e da
Morfologia, a questdo da representagdo e acesso de itens lexicais por palavras
ou por morfemas. Passo, entdo, a discutir as hipeteses de representagdo e
acesso lexical por radicais e regras de afixagdo (doravante RAF) ou por palavras
previamente existentes (doravante PEX).

2.2. Representagdo e acesso de formas derivadas na fala culta

A polaridade nas propostas de representagdo lexical de formas derivadas
surge ja nos primeiros momentos do reingresso da morfologia na Teoria
Gerativa. Aronoff (1976) propoe a ndo-listagem de formas regulares do lexico,
o que corresponde ao acesso por RAF para todas as formas regulares.
Jackendoff (1975) defende a Teoria da Entrada Plena, em que o lexico 6
representado em entradas lexicais completamente especificadas. Nesta proposta
representacional, o acesso 6 basicamente por PEX.

Em Psicolingillstica, a questdo da representagdo e acesso lexical de formas
derivadas por PEX ou RAF no processo de compreensdo da fala tern sido
objeto da atencdo de intimeros estudiosos na area de acesso lexical para
compreensdo, mas ainda tido esta resolvida. A proposta mais tradicional de
modelo de reconhecimento lexical de formas derivadas 6 a de Taft e Forster
(1975), que propoem que o acesso a representagdo lexical na memeria sOse faz
a partir do acesso a radicais e prefixos. A hip6tese da decomposigdo lexical
para o acesso lexical é bastante difundida empsicolingtifstica, mas os resultados
em que Taft e Forster se baseiam podem ser abarcados pela hip6tese de um
lexico morfologicamente estruturado. De qualquer maneira, a relevancia destes
estudos para a questdo do acesso lexical na producdo da fala depende da
questdo ndo resolvida da unicidade do 16xico.

Estudos de acesso lexical do ponto de vista da producdo da fala sdo
raros e se resumem a fenomenos fora da normalidade, tais como deslizes verbais
(slips of the tongue) e estrategias utilizadas por pacientes afasicos. Em sua
revisdo classica da evidencia psicolingtifstica pertinente a representagdo lexical
em relagdo a producdo, Butterworth (1983) investiga a hipOtese da Listagem
Plena, segundo a qual no lexico subjacente a producdo da fala a representacdo
lexical pode ser feita em termos de uma listagem integral de entradas lexicais.
Deslizes verbais e da fala de afasicos ndo interferem nesta hipOtese, que preve
o use de regras como um mecanismo de suporte.
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A evidencia sobre afasicos e sobre deslizes verbais nao é tao relevante
para o acesso lexical na producao da fala porque o fato de que falantes podem
eventualmente formar palavras em sua lingua é bastante conhecido e nao
controverso. A questao é se os falantes o fazem habitualmente e, portanto,
como se caracterizaria a fala no que tange a construgoes lexicais.

Passo a discutir a hipOtese de que na producao da fala o lexico mental é
estruturado em palavras e nao em radicais e afixos; e o acesso lexical é feito
por PEX no caso de processos de funcao categorial e designadora, podendo
ser por RFPs, no entanto, no caso de palavras avaliativas. A discussao incide
apenas sobre formas regulares, ja que para as irregulares o acesso s6 é possivel
por PEX.

0 acesso lexical no lexico de producao é determinado pela necessidade
do falante de se referir a entidades do mundo exterior; e isto é de crucial
importancia para a discussao do acesso lexical por RAF ou PEX, sobretudo
em palavras derivadas a partir de processos de fungdo denotativa, porque o
significado da palavra pode ser transparente no nivel da construcao
morfolOgica, mas o nivel de designagao dos seres pode ser mais restrito do
que o nivel do significado da construcao morfolOgica.

Isto, de certa maneira, é natural. Urn afixo como -dor, por exemplo, é
adicionado a uma base para nomear uma classe de objetos ou individuos por
suas atividades, propriedades ou fungoes caracterizadoras, expressas na base
verbal. Assim, a RFP que corresponde a adicao de -dor tern uma fungdo
inerentemente designadora; ela e usada para fornecer urn rOtulo pelo qual uma
determinada classe de seres possa ser referida.

Uma palavra que resulta de uma RFP de funcao designadora pode ser
semanticamente transparente em termos de sua caracterizacao geral, mas o
conjunto de objetos do mundo externo designado por essa palavra, embora
previsivel enquanto subconjunto incluldo na caracterizacao geral, nao é
suficientemente especificado pela estrutura morfo-semantica, exatamente
porque esta estabelece uma caracterizacao generica, enquanto a formagao em
si tern uma funcao de designagdo de individuos especificos. Ou sej a, formamos
palavras como computador nao para nos referirmos a todos os seres que
executam computagoes, mas para darmos urn rOtulo mnemonico a urn tipo
especifico de objeto. Palavras incluidas nesses casos tern que ser acessadas
por PEX no lexico de producao, porque o aspecto designador do use da
palavra nao 6 dado pelas regras morfo-semanticas de formagao.
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A questao passa a ser, entao, a relevancia relativa do fenomeno de
designagao na formagao de palavras. Urn caso crucial a observar é o das
nominalizagoes deverbais abstratas, por causa de sua dupla fungao e da natipla
possibilidade de escolha de sufixos nominalizadores. Uma forma nominalizada
permite referencia neutra ao processo verbal, sendo, portanto, uma estrategia
basica de estruturagao textual, em especial por causa da possibilidade de
referencia anafOrica. Na fungao de mudanga categorial, que obedece sobretudo
a motivagoes de estruturagdo textual, a nominalizagao é uma construgao
transparente e sem objetivos designadores.

Entretanto, a nominalizagao tambern pode ter fungao designadora,
utilizando o significado basico do verbo para denotarurn conceito entitativo.
A nominalizagao denotativa é comum na linguagem cientifica. Palavras como
neutralizacelo, derivaclio, referencia e outras, da terminologia
sao formadas corn prop6sitos designadores. Nessas formagoes, o significado
no nivel construcional é transparente, mas insuficiente para a compreensao
da designagan no aspecto terminolOgico. Um processo geral de incorporagdo
do argumento interno opera na designagao terminologica por nominalizagao,
de modo que os falantes contam corn urn mecanismo mnemonic° bastante
eficiente para efeitos de rotulagao, no qual a estrutura morfo-semantica pode
ser mantida e apenas o argumento incorporado tern que ser memorizado. Mas
a nominalizagao denotativa pode manter um significado generic°, podendo
aplicar-se a qualquer argumento interno plausivel. Por exemplo, enquanto
designador, o termo construcao pode designar diferentes objetos, da frase ao
edificio. Adicionalmente, a forma nominalizada ainda pode ser usada para
referencia anafOrica ao verbo correspondente.

Um grande ralmero dessas construgOes apresenta ambas as fungoes, a
de mudanga categorial e a designadora. Assim, esta situagao é de especial
interesse como caso-teste para a questao de acesso lexical por RAF ou por
PEX porque temos na mesma palavra duas possibilidades, uma que forga
acesso em termos de PEX (a que é produto da fungao designadora da
nominalizagdo) e outra que permite acesso por RAF (a que eproduto da fungao
de mudanga categorial).

Assim, esperariamos que, se o acesso por RAF fosse a situagdo normal
para nominalizagoes de fungdo categorial, haveria variagao na escolha de
afixos em formas nominalizadas na fala em casos de fungao de mudanga
categorial. Esperariamos, alem disso, que a proporgao de use de diferentes
RFPs nominalizadoras refletiriam os graus relativos de produtividade, em geral

8Z



64 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

e com bases especificas (Anshen e Aronoff, 1981). Nao é essa, entretanto, a
situagao encontrada num estudo realizado sobre formas nominalizadas no
portugues culto no ambito do PGPF.

Neste estudo sobre o corpus do PGPF, todas as nominalizagoes semantica
e fonologicamente regulares foram coletadas, sendo a regularidade semantica
considerada em termos de ocorrencia no contexto, isto 6, uma forma era
considerada regular se no contexto de ocorrencia pudesse ser interpretada em
termos da fungao semantica e propriedades fonologicas previstas no processo
morfolOgico correspondente. Urn total de 373 formas nominalizadas deverbais
foram coletadas, das quais 169 coin fungao de mudanga categorial e 204 corn
fungal() designadora. Dessas formagoes, aproximadamente 60% apresentaram
o sufixo -gao, indice de ocorrencia tres vezes maior que o segundo sufixo mais
usado, -mento, corn cerca de 20% de ocorrencia. 0 resultado de importancia
para a questao de acesso na produgao da fala, no entanto, é que em todo o
corpus houve apenas uma troca de sufixo: a forma coordenctmento foi usada
em lugar de coordenacelo (Basilio, 1996).

Este fato se constitui em evidencia que contradiz expectativas de acesso
lexical por RAF para nominalizagoes no lexico de produgdo da lingua falada
culta. 0 fato de ocorrer apenas uma mudanga de sufixo num corpus de 15
inqueritos de lingua falada aponta fortemente na diregdo contraria a utilizagao
de regras para a construgao de formas nominalizadas na fala culta. Observe-se
que a situagao é a mesma para nominalizagOes em fungao de mudanga categorial
ou em fungao designadora. Podemos, portanto, concluir que o acesso a formas
nominalizadas na produgao da fala 6 por PEX e nao RAF, mesmo quando a
nominalizagdo tern apenas fungao de mudanga categorial.

Os dados do portugues falado culto favorecem, portanto, a HipOtese da
Listagem Plena para a representagao lexical das formas derivadas. Ha casos,
entretanto, em que a utilizagao de RFPs na produgdo da fala nao pode ser
descartada. Por exemplo, o caso dos diminutivos e superlativos em portugues
6 de especial interesse, por estar de certa maneira circunscrito a lingua falada.
Na utilizagdo do diminutivo para caracterizar linguagem afetiva, por exemplo, 6
freqiiente o surgimento de formagoes novas ate inesperadas, o que evidencia
a produgao a partir de regras, o mesmo acontecendo no superlativo. 0 acesso
a regras na produgdo da fala culta 6, pois, evidente pelo frequente surgimento
de formas novas e eventual alteragdo de padroes.

Nossos dados mostram que a questao RAF/PEX no acesso lexical para a
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producao da fala nao pode ser considerada em termos absolutos; ao contrario,
temos que formular a questao de quais formagOes correspondem ao acesso
direto e quais ao acesso por regras. Entretanto, uma generalizagdo ja pode ser
feita sobre a representacao lexical de formas derivadas: a de que as formas
basicas de representagdo no lexico mental utilizada na producao da fala em
lingua portuguesa sao palavras e nao radicais. Mais especificamente, podemos
ter processos que acessam palavras do lexico e produzem novas palavras a
partir da aplicagdo de uma RFP, mas mesmo nesses casos a base 6 uma palavra,
estando, portanto, descartado o acesso direto a radicais. Concluimos, tambern,
que a utilizagdo das RFPs no decorrer do ato de fala, embora possivel, nao é
freqiiente e esta condicionada a fungdo das regras.

3. Verbos denominais no Portugues

Passo agora a discutir os problemas envolvidos na analise de verbos
denominais no PGPF. 0 tema foi escolhido por se situar na confluencia de
varias controversias em descricOes do portugues, que ha muito preocupam
morfologos no Brasil, e tambem alguns sintaticistas. 0 problema por urn lado,
se relaciona corn nominalizagoes, por outro, corn a velha questao das
chamadas derivagoes regressivas; urn terceiro angulo envolve a adocao ou
nao de regras zero em morfologia derivacional; e, finalmente, temos a linha de
definicao entre processos derivacionais e flexionais. Dada essa confluencia,
nao 6 de se estranhar que o tema tenha suscitado freqiientes debates.'

Sao duas as principais questoes: a morfolOgica e a da direcionalidade. A
questao morfolOgica 6 a de se, dado um par SN do tipo perfume/perfumar,
devemos considerar o verbo como derivado do substantivo ou,
alternativamente, considerar o caso como de conversao. Quanto a
direcionalidade, dado urn par SN como grito/gritar, devemos considerar o
verbo como derivante, e, portanto, morfologicamente sico, ou como derivado,
e, portanto, denominal?

A primeira questao é a de se devemos considerar o processo como
derivacao ou conversdo. Por exemplo, emperfume/perfumar temos a conversdo
de perfume em verbo, sendo o acrescimo do -a uma consequencia da estrutura
morfolOgica dos verbos em portugues, que inclui vogais tematicas? Ou seria
-a(r) urn sufixo derivational que se adiciona a substantivos para formar verbos?

Ver, entre outros, Lobato (1988); Gamarski (1988); Basilio (1980) e (1987); e Basilio
& Martins (1996).
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Verbos como perfitmar apresentam uma situagao ambigua de analise,
porque o elemento -a do terra pode ser visto tanto derivacional quanto
flexionalmente. Assim, podemos considerar que os verbos denominais resultam
de urn processo de conversdo, caso em que o -a seria uma adaptagao da base
a conjugagao verbal, pelo acrescimo da vogal tematica; ou estabelecer um
sufixo derivacional -a que forma verbos a partir de substantivos. A primeira
alternativapermiteuma analise do portugues andloga a dos verbos denominais
do ingles, sendo freqiientemente adotada por conveniencia teOrica, apesar
dos problemas do ponto de vista estritamente morfolOgico.9

A ausencia de marca aberta de derivagao tambem traz problemas em
relagao a direcionalidade da formagdo. Casos como analisar/analise ilustram
a questao: analisar seria urn verbo derivante ou urn verbo denominal? A
questao foi tratada nas gramaticas normativas apenas do lado das chamadas
derivagoes regressivas, mas o mesmo problema se coloca para os verbos
den ominais, ja que o problema é justamente a direcionalidade.

Substantivos como luta sao analisados nas gramaticas como formagoes
regressivas por terem o significado de agao. Alan de pouco claro no lado
estritamente morfolOgico da questao, este tratamento é insuficiente do ponto
de vista sintatico-semantico, na medida em que formas nominalizadas podem
apresentar mais de um significado. Analisando ester problemas, B asilio (1980)
propoe que, na impossibilidade de estabelecer a direcionalidade da derivagao
a partir de criterios sintatico-semanticos, sej a adotado o criterio morfologico,
segundo o qual o substantivo seria o derivante e o verbo derivado nos pares
S/V sem marca aberta de acrescimo morfolOgico. A proposta, no entanto,
esbarra em dados factuais de proveniencia giriatica e de fala infantil e é
contestada em Gamarski (1988), que arrola, entre outras, formas prefixadas
como repasse (de repassar), encaixe (de encaixar ) etc., cuja estrutura é
nitidamente deverb al.

Gamarski propOe a analise alternativa de que as estruturas tematicas
explicitas potenciais revelariam a direcionalidade. Esta posigao é reforgada em
Basilio (1987), que afirma ser mais conveniente considerar deverbal toda forma
nominal correspondente a urn verbo que apresente pelo menos uma
interpretagdo de cunho verbal, em virtude do padrao geral de relagao
morfologica categorial que implica a relagao S/V para cada verbo no lexico do
portugues, sem que se obtenha relagao correspondente a partir do substantivo.

9 Para uma analise mais detalhada da questao morfOlogica, ver Basilio (1993a, b).
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A proposta de Gamarski (1988) apresenta problemas, no entanto, se
considerarmos a dupla funcao da nominalizacao, a funcao de mudanca
categorial e a designadora, ja que esperarfamos a correspondencia tematica
explicita apenas nos casos de funcao de mudanga categorial. Por outro lado,
conforme apontado em Chomsky (1970), substantivos primitivos podem
apresentar estrutura argumental andloga a de verbos, ainda que sem correlato
morfolOgico. Assim, a correspondencia de estrutura tematica nao pode ser
usada como criterio definitivo para a identificagao de formas como deverbais
ou nao.

Nao é este, alias, o objetivo de Gamarski, que apenas coloca a
correspondencia tematica como condicao necessaria para estabelecer formas
como deverbais, mas nao como suficiente para estabelecer formas como
primitivas ou derivadas. Entretanto, ainda assim, seria razoavel propor que, na
ausencia de outran evidencias, se ha correspondencia de estrutura entre
substantivo e verbo morfologicamente relacionados, o substantivo deve ser
considerado como derivado do verbo, ja que a estrutura tematica, embora
possivel em substantivos, nao 6 caracteristica de substantivos, mas de verbos.

A aplicacao concreta dente principiO nao é facil, porem. Considere-se o
caso de trabalho. Definindo. trabalho como "atividade sistematicamente
exercida para fins de sustento", ou "atividade de prestagdo de servicos ou
producao de bens", 6 possivel interpretar o verbo trabalhar como "exercer
atividade de trabalho" ou "executar trabalho". No entanto, a direcionalidade é

dado que tambem podemos interpretar trabalhar como "exercer
atividade sistematicamente...", e trabalho como "ato ou efeito de trabalhar".
0 problema que se coloca nesses casos e que a estrutura tematica muitas
vezes depende do significado, de sorte que o criterio de correspondencia
sistematica entre verbo e substantivo nao constitui uma base segura sobre a
qual analisar pares S/V.

Adicionalmente, podemos encontrar casos em que a evidencia
morfolOgica contraria o criterio de correspondencia tematica: na seqilencia
influir / influencia / influenciar, embora a correspondencia tematica sugira a
analise de influencia como derivado de influenciar, a presenca de influir
aponta influencia como anterior.

Uma possivel alternativa seria tomar como indicador de direcionalidade
a previsibilidade de significado das formacoes, ou seja, seria basica a forma de
que a outra poderia semanticamente derivar de modo previsivel. Entretanto,

S6
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na listagem que foi feita de pares S/V regulares no corpus minim° compartilhado
do PGPF, foi observado que a partir do significado do substantivo é possivel
interpretar o verbo como ato, atividade, causagdo ou estado que tern como
argumento interno o significado do substantivo, do mesmo modo que, partindo
do significado do verbo, podemos interpretar o substantivo como ato, efeito
ou processo definido pelo processo verbal. Ou seja, o problema na analise do
par trabalho/trabalhar se estende virtualmente a todo par SN, a situagdo de
previsibilidade é equivalente ern ambas as diregoes de formagdo.

Pode-se concluir, entdo, mais uma vez, que a questdo da direcionalidade
deve ser resolvida apenas em termos morfologicos, já que so do ponto de
vista morfologico existe uma real direcionalidade, revelando-se no aspecto
sintatico-semantico uma permanente associagdo de acepgoes nominais e
verbais, independente da direcionalidade da formagdo.

4. Consideragoes finais

Esperando ter espelhado a situagdo geral da pesquisa morfologica no
Brasil e colocado os varios pontos envolvidos em algumas das mais discutidas
questOes na morfologia brasileira contemporanea, ressalto que os pontos
aqui enfocados ddo uma ideia apenas parcial, diminuta talvez, dos temas que
estdo sendo abordados no momento por lingiiistas em diferentes universidades
brasileiras.

Finalizando, acrescento que se intensifica, no momento, a preocupagdo
dos lingiiistas brasileiros com a delimitagdo de unidades lexicaig, manifestando-
se em intimeros projetos de pesquisa que perseguem criterios mais
aperfeigoados (a) para a distingdo entre palavras formais e outras unidades
lexicais, assim como entre sintagmas epalavras compostas; (b) para a definigdo
dos cliticos, quer os tradicionalmente referidos pela tradigdo fonolOgica e
sintatica, quer as formas fonologicamente dependentes de carater ndo
pronominal, como preposigoes; (c) para a demarcagdo de fronteiras entre
prefixos, formas dependentes e radicals e (d) para a delimitagdo de unidades
lexicais na especificidade terminologica e lexicografica. Em conexdo com estas
preocupagoes, presenciamos urn desenvolvimento de estudos de
morfossintaxe e fonologia lexical, ao mesmo tempo em que se consolida a
singularidade da pesquisa morfolOgica brasileira das duas filtimas decadas em
torno das questoes semanticas e lexicolOgicas envolvidas na descrigdo de
estruturas morfolOgicas do portugues.
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0. Quadro geral

Os estudos funcionalistas tern tido grande incremento no Brasil, nos
iiltimos anos, particularmente nos anos 90. Os p61os de interesse estao
localizados especialmente nos estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais.

1. Os pioneiros

1.1. Sao pioneiros, no pais, corn linhas definidas, Evanildo Bechara e
Rafael Hoyos-Andrade, o primeiro na linha estruturalista-funcionalista de E.
Coseriu, o segundo na linha de centracao sintatica de A. Martinet. Rodolfo
Ilari, por sua vez, tem papel histOrico, pela consideracao que faz da Escola de
Praga na sua tese de doutoramento defendida na Universidade de Campinas
em 1975, na qual estudou os recursos que expressam a perspectiva funcional
da frase no portugues do Brasil (texto publicado ern Ilari (1986), comreedicao
em 1992). Significativa é a indicagdo do prefaciador da obra, Ataliba T. de
Castilho, que salienta o fato de que, nos anos 80, uma ampliacao do aspecto
te6rico e metodolOgico levava necessariamente a preocupacoes de carater
discursivo e textual. 0 livro trata, na sua essencia, de uma questao fundamental
dentro de uma gramatica de orientagdo funcionalista: o dinamismo comunicativo
da linguagem, e, muito especificamente, a consideragdo da articulacao tema-
rema como forma de realizar as fungoes da linguagem, enquanto processo de
carater discursivo. Outro pioneiro 6 o pr6prio Castilho, que, sem invocar uma
linha especifica dentro do funcionalismo, trabalha, entretanto, desde os
primeiros estudos, dentro da consideracao de uma interface entre a sintaxe, a
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semantica e a pragmatica, visa.° que esti na base de qualquer teoria
funcionalista.

1.2. Pode-se dizer que Evanildo Bechara foi funcionalista desde os seus
primeiros trabalhos filolOgicos. 0 estudo sobre os meios de expressdo do
pensamento concessivo emportugues (Bechara, 1954), apresentado ao Colegio
Pedro II para defesa de Catedra, trata a questdo da concessdo sob urn ponto
de vista da interagdo, antecipando nas suas formulagoes o proprio modelo de
interacao verbal que o funcionalismo hoje apresenta: 'A pratica cotidiana
habilitou o homem a pressupor, no correr de suas assergoes, a objegdo iminente.
Enunciar o pensamento contando e obstruindo os obstaculos que o interlocutor
ou interlocutores apresentariam era o propOsito da ideia concessiva.' (Bechara,
1954:9). Temas carol ao funcionalismo entram significativamente no estudo: a
incorporagdo das diversas fungoes na gramatica concessdo deve ter nascido
no momento em que as declaragoes do falante sentiram o peso do argumento
contrario do interlocutor', p. 9); a fluidez de categorias (`nem sempre se tragam
deinarcagoes rigorosas nos meios de expressdo que traduzem a gama variada
e complexa de nossos pensamentos', p. 11); a gramaticalizagdo (`se a vitalidade
do vocabulo ndo suportar a alteragdo sofrida, criam-se novos meios de
expressdo', p. 23).

Bechara tern-se dedicado, em artigos originais e textos traduzidos, a
divulgar o arcabougo tedrico do estruturalismo funcional de Coseriu, corn
sugestOes de aproveitamento na descrigdo do portugues. Bechara (1991)
delimita o objeto da gramatica funcional, segundo Coseriu, como o estudo da
estruturagdo idiomatica dos significados proposicionais de uma lingua, tanto
gramaticais quanto lexicos. Para Coseriu, o que a gramatica funcional se propOe
6 estabelecer os significados gramaticais que uma lingua distingue bem como
as oposigoes que estabelece entre esses significados, remetendo para um
segundo piano os tipos de emprego desses mesmos significados.

1.3. Hoyos-Andrade teve sua formagdo na Franca, na linha funcionalista
de Andre Martinet e da Societe Internationale de Linguistique Fonctionnelle
(SILF), e dentro dessa orientagdo realizou mais de duas dezenas de trabalhos,
quase todos publicados.

Ja em 1972, Hoyos apresentava, em urn artigo, o principio da autonomia
sintatica de inspiragdo martinetiana, aplicando-a a um enunciado em portugues
(Hoyos-Andrade, 1972), e ainda nos anos 70 ele publicava urn estudo
contrastivo dos sistemas vocalicos das duas linguas (o espanhol e o
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portugues) a partir da doutrina fonolOgica do funcionalismo martinetiano
(Hoyos-Andrade, 1978). Hoyos marcou, ainda, seu papel historic° dentro dos
estudos funcionalistas no Brasil, ao organizar, no Grupo de Estudos
LingUisticos do Estado de Sdo Paulo, em 1985, um grupo de trabalho sobre
funcionalismo, pretendendo que se discutissem os pontos comuns aos
diferentes funcionalismos na 6poca, objetivo que, entretanto, ele afirma que
ndo foi atingido (Hoyos-Andrade, 1986d). A apresentagdo geral e a divulgagdo
do modelo funcionalista de Martinet e da SILF norteiam grande parte da
produedo de Hoyos. A partir de um curso sobre Linguistica Formal ministrado
no Seminario Andres Bello Instituto Caro y Cuervo de Bogota, Colombia, em
1984, ele preparou urn livro em espanhol (Hoyos-Andrade, 1992), que trata
especialmente dos aspectos sintaticos do modelo funcionalista de inspiraedo
martinetiana, e que teve resenha de Jean-Michel Builles publicada na revista
La Linguistique, vol. 30, fasc. 2, p. 157-159, em 1994. De carater generico 6,
ainda, urn estudo que da uma visa° otimista do futuro do funcionalismo
(Hoyos-Andrade, 1983a). 0 aspecto sintatico, que e o centro da teoria
martinetiana, o objeto de outros estudos, um que expoe os principios e as
caracteristicas da sintaxe funcional e da metodologia para uma analise sintatica
de enunciados (Hoyos-Andrade, 1993), e um que analisa o signo sintatico
(Hoyos-Andrade, 1986c). Uma aplicagdo especifica e sistematica da analise
sintatica funcionalista de Martinet a lingua portuguesa 6 feita na tese de livre-
docencia, defendida na Universidade Estadual Paulista Unesp de Assis
(Hoyos-Andrade, 1983b). A atencao a semamica aparece num estudo que
mostra a conveniencia da distilled° entre os valores das unidades linguisticas
(objeto da axiologia) e as variantes de significado dessas unidades, em furled°
dos contextos, (objeto da semantica) (Hoyos-Andrade, 1986a). Outros estudos
de fonologia sob orientaedo do funcionalismo martinetiano alern de Hoyos-
Andrade, 1978 - tern como objeto os temas: a noedo de silaba a partir de
criterios funcionalistas (Hoyos-Andrade, 1984); a `criaedo' de urn alfabeto
fonolOgico para o portugues (Hoyos-Andrade, 1988); o sistema fonolOgico
do portugues brasileiro e a sua transcriedo, corn base em Martinet e em Mattoso
Camara Jr. (Hoyos-Andrade, 1987a), os problemas de interferencia entre sistemas
fonolegicos, corn base na fonologia funcionalista (Hoyos-Andrade, 1994b).

A relaedo da gramatica funcional martinetiana corn a analise textual e
corn a lingiiistica do texto o tratada em Hoyos-Andrade (1991b), que enfatiza a
necessidade de descortinar as verdadeiras tarefas da linguistica em relaedo ao
texto, segundo pontos de vista funcionalistas, e em Hoyos-Andrade (1987b),
que apresenta as opiniiies expostas por funcionalistas da SILF a respeito da
Gramatica Textual, durante o XI ColOquio da SILF, realizado em Bolonha, em

D.
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julho de 1984. Uma das preocupagoes de Hoyos é a critica da Teoria Gerativa,
que esta em Hoyos-Andrade (1982a), onde se destacam as caracteristicas que
distinguem a visa° funcionalista da visa() gerativista da linguagem e da

mas que esta, especialmente, em uma serie de resenhas (Hoyos-
Andrade, 1985; 1986b; 1988a). Outras resenhas comentam obras do
funcionalismo martinetiano (Hoyos-Andrade, 1982b; 1991a) e do prOprio A.
Martinet (Hoyos-Andrade, 1995).

Uma questao que mereceu atengdo de Hoyos recentemente (Hoyos-
Andrade, 1994a) foi o confronto entre as teorias de Tesniere e de Martinet,
que, embora nao tenha concluido pelo reconhecimento de influencias de urn
para o outro, revelou pontos de contato entre ambos os tearicos que o preprio
A. Martinet reconheceu, confessando-se surpreso, em comunicagao pessoal
ao autor.

1.4. Na interface sintaxe/ semantica, Ataliba T. de Castilho situa trabalhos
que, na decada de 60, seriam arranjados sob a rubrica de estudos
onomasiologicos. Sao indagagbes dos seguintes tipos: sobre a
gramaticalizacao, no verbo, de nogoes tais como a de passado definido, a de
passado que se estende ao presente, e a de passado remoto (Castilho, 1967);
sobre a expressao da categoria do aspecto (duragao, completamento da agao
e repetigao) no verbo (Castilho, 1968), chegando-se posteriormente a
proposicao das significagoes aspectuais como uma face qualitativa (donde o
imperfectivo e o perfectivo) e uma face quantitativa (donde o semelfactivo e o
iterativo) (Castilho, 1984); sobre a modalizacao operada por adverbios,
identificando-se as categorias epistemica, deontica e afetiva dessa modalizacao
(Castilho e Moraes, 1992; Castilho, 1993); sobre a predicagdo adverbial, em
tese de livre-docencia defendida na Universidade de Sao Paulo USP (Castilho,
1993), na qual se estudam os adverbios modalizadores, os qualificadores e os
quantificadores, femaretomado e sintetizado em trabalho posterior (Castilho,
1994b).

Na interface sintaxe/ pragmatica, duas vertentes sao detectaveis, uma
que entende a pragmatica dentro da lingiiistica do texto e outra que a considera
dentro da analise da conversagao. Na primeira vertente fizeram-se estudos
sobre a correlagao entre o tempo verbal escolhido e a articulagao discursiva
plasmada no texto (Castilho, 1978, 1987). Na segunda vertente se situa a maior
parte dos trabalhos realizados sobre variedades conversacionais, que buscam
caracterizar as estruturas sintaticas proprias a lingua falada (Castilho, 1983),
tema tambem tratado em um estudo que propOe a analise dos fenomenos da
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sintaxe no contexto conversacional em que aparecem (Castilho, 1989). Essa
materia foi ampliada, ainda, em trabalho que propoe o estudo dos fenomenos
sintaticos a partir de tres processor discursivos, a construed°, a reconstruedo
e a descontinuaedo (Castilho, 1994a). Foi novamente retomada em alentado
estudo sobre a gramaticalizaedo (Castilho, 1997a), no qual, feita uma incursdo
pela bibliografia sobre o assunto, separam-se as fases da gramaticalizaedo e
seus principios, e, a seguir propoe-se uma visa() sincronica desse processo,
insistindo-se na possibilidade de identificaedo, na lingua falada, de situaebes
em que um item lexical sofre alteragoes semanticas discursivamente motivadas,
perdendo algumas propriedades gramaticais e adquirindo outras. Esse
processo 6 exemplificado em urn trabalho em que o item mas 6 visto como
adverbio de inclusdo, valor que licencia seu uso como marcador discursivo, e
em que, a partir dal, se hipotetiza que o uso do mas como conjuncao adversativa
decorre exatamente daquele emprego em que o item agrega segmentos verbais
(Castilho, 1997b).

2. Grupos de pesquisa

2.1. Alguns grupos de pesquisa organizados trabalham na teoria
funcionalista. A multiplicidade de orientaeoes que caracteriza a visa°
funcionalista da linguagem se reflete no cendrio brasileiro, onde multiplos sat°
os interesses dos que se auto-intitulam funcionalistas. A prOpria indicagdo
das correntes teOricas eleitas torna-se problernatica, ja que uma grande parte
dos investigadores conciliam propostas de diferentes linhas.

2.2.0 maior e mais antigo desses grupos 6 o PEUL (Programa de Estudos
sobre o Uso da Lingua), que tern uma orientagdo variacionista domin ante,
movendo-se, pois, no que alguns membros do grupo definem como
sociofuncionalismo. 0 projeto aborda a variagdo linguistica sob o prisma da
funedo discursiva das variantes.

Na linha sociofuncionalista, Claudia Roncarati estudou a negaedo na
lingua falada (Roncarati, 1996); investigou a variaedo e a aquisiedo da negaedo
em L2 (portugues de contato) e em Ll (dados diacronicos e de conversaedo
espontanea) (Roncarati, 1997). No momento, mantem projeto de estudo sobre
aspectos sociofuncionais da aquisiedo e da mudanca de estruturas afirmativas
e negativas.

Helena Gryner preparou andlises em que aplicou o modelo variacionista
para explanaedo dos fenomenos, corn base na proposta funcionalista e corn
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foco principal na articulacao condicional de oracoes. Os graus de coesdo das
formas de vinculagdo entre condicionante e condicionada no portugues falado
foram estudados corn base na hip6tese de GivOn desenvolvida por Hopper e
Traugott sobre a trajetOria em direcdo a uma maior complexidade dos elos
interacionais (Gryner, 1995). Urn prosseguimento desse estudo, nao publicado,
investiga o estatuto do gerundio na gramaticalizacao das condicionais. Outro
trabalho nao publicado estuda a conexao condicional no portugues xinguano,
confirmando uma trajetOria de gramaticalizacao de tees etapas, que vai no
sentido de uma coesdo crescente do vinculo de conexao bem como no sentido
de uma abstracao crescente dos conectores. No prelo encontra-se urn estudo
que investiga o uso das formas do futuro do indicativo do portugues falado
no Rio de Janeiro, explanando o deslizamento sintatico-semantico sofrido
pelo verbo IR na sua trajetOria em direcdo a uma maior gramaticalizacao. Outro
trabalho em fase de publicacdo identifica a relagdo de iconicidade entre os
conteddos da escala epistemolOgica e a distribuicdo estatistica categOrica
ou variavel das diferentes formas verbais que os veiculam. Um tema relevante
na orientacao sociofuncionalista investigado por Gryner em diversos trabalhos
foi a variagdo modal como estrategia argumentativa; num desses estudos
(Gryner, 1996), verificou-se que o emprego de formas variaveispara a expressao
das funcOes de exemplificacao e de argumentacao define dois tipos de
estrategias argumentativas do locutor, o comprometimento e o distanciamento.

Nos trabalhos de Maria Luiza Braga a preocupagdo inicial corn o uso e a
variagdo levou a escolha do funcionalismo como quadro te6rico. A abordagem
quantitativa, entretanto, foi terra de varios estudos e recebeu explicitagdo em
uma publicacdo sobre as relagoes entre o discurso e as abordagens
quantitativas (Braga, 1989b). Valendo-se dos pressupostos metodolOgicos da
teoria da variacao, Braga investigou diversos fatos como fenomenos variaveis
cujas variantes se instanciam na fala de pessoas concretamente situadas.
Investigou, portanto, correlacOes entre os fenomenos variaveis em foco e o
cotexto ou contexto maior (Braga, 1992b): o cotexto foi considerado sob a
forma das variaveis lingiiisticas, vistas como urn conjunto de categorias
lingiiisticas a partir das quais os fenomenos seriam analisados; o contexto foi
considerado como o conjunto revelador dos aspectos da situacdo pragmatica
capazes de se correlacionar com a escolha de uma determinada construcao.
Braga defende que os fenomenos nao sao reflexo do contexto do ato de fala,
e que é a linguagem que ajuda a constituir a interacdo. Apartir dal tern buscado
identificar o que as construcaes fazem no texto, investigando fungOes como
contraste, foco, codificacdo de informacdo nova, sinalizacao de episOdio
narrativo, sinalizacao de mudanga de turno, efeito gatilho. Estiveram, assim,

9 a
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em analise, fenomenos como: a ordem das palavras (Braga e Bentivoglio,
1988); as construgoes de t6pico e o deslocamento a esquerda no portugues
do Brasil e no crioulo caboverdiano (Braga, 1987); as estrategias de focalizacao,
mais especificamente, a clivagem de sentengas (Braga, 1989a; 1991; 1992a;
1995a, Braga e Silva, 1992); as articulagoes das oragoes de tempo, de finalidade
e reduzidas de gerundio, no portugues do Brasil,com incursOes no portugues
xinguano (Braga, 1990; 1995b, 1996); a gramaticalizagdo (Braga e Omena, 1997).
Os estudos sobre a insergao das construgoes clivadas no cotexto maior
compOem urn conjunto especialmente importante na obra de Braga. Neles se
procura verificar como essas construgOes se combinam coin a seqiiencia
anterior e a posterior, e que tipo de relagdo se instancia nessa contigiiidade
espacial, o que significa dizer que eles, de certa forma, tangenciam fungao
como relacao de um elemento estrutural. Tal ideia tambem perpassa a
investigagdo das construgoes de topic° e das oragOes de tempo e de gertindio.
Esse ultimo. tema articulacao de oragOes e o tema gramaticalizagOo,
relacionados entre si, sdo os que estao no centro dos projetos em andamento
ou mais recentemente concluidos e ainda nao publicados. A preocupagdo
sempre presente 6 corn a funcao como significado, segundo Nicholson, into 6,
com as conseqiiencias textuais da escolha de uma construcao em detrimento
de outra. Ai esta presente a orientagdo metodolOgica de Halliday e estao
presentee tambem os parametros de Dik. De Halliday, valoriza-se a questao
das °Noes, a selegao de uma alternante dente urn conjunto de outras variantes
capazes de ser usadas mais ou menos corn a mesma acepgdo e adequagdo
naquele contexto particular. De Dik, vale, especialmente, a ligao de que o papel
a que servem as expressbes lingiiisticas pode explicar suas propriedades
formais.

Maria da Conceigao A. de Paiva tambem estuda a articulagdo de oragoes,
dedicando-se ao exame da expressao das relagoes causais em portugues, sob
orientacao do funcionalismo de W. Chafe e S. Thompson. Foram estudadas,
em tese de doutorado defendida na Universidade do Rio de Janeiro UFRJ, as
formas de ordenagdo das clatisulas causais e suas fungoes na organizagdo do
fluxo informacional (Paiva, 1991). Varias publicagOes derivaram desse trabalho,
tratando temas como: as clausulas causais do tipo `adendos' (Paiva, 1993); as
clausulas causais ligadas a iconicidade e a funcionalidade (Paiva, 1995a); a
dupla atuagdo do porque na organizacao discursiva (1995b); os pressupostos
semanticos e pragmaticos darelagdo de causalidade (Paiva, 1996). Atualmente,
Paiva vem-se dedicando ao estudo da aquisigao das formas de expressao de
causalidade em portugues como L2, dentro de uma teoria da gramaticalizacao.

96
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Vera Paredes Silva tratou, em sua tese de doutorado da UFRJ, da expressao
variavel do sujeito num corpus de cartas pessoais de cariocas (Paredes, 1988).
A analise utiliza os principios e metodos da sociolinguistica laboviana
associados a interpretacoes funcionalistas dos resultados quantitativos, no
sentido de ver as tendencias de use como reflexo da organizacao do processo
comunicativo. Paredes publicou, corn base nesse trabalho, um estudo sobre a
omissao do sujeito e a compensacao funcional dessa omissao, fundamentado
em evidencias do portugues escrito, e continuou dedicando-se ao estudo dos
generos do discurso, especialmente as cartas pessoais (Paredes Silva, 1996).
Outro tema tratado foi a questao do tOpico em narrativas (Paredes Silva, 1995).

Pesquisador de grande experiencia no grupo é Anthony Julius Naro, que
tern apresentado em congressos trabalhos sobre o modelo funcionalista e
sobre a natureza funcional da variacao. Na linha funcionalista de GivOn, Naro
publicou varios trabalhos em colaboracao corn Sebastiao Votre (Naro e Votre,
1985, 1986; 1992;1996).

No seio do PEUL nasceu uma polemica que envolveu esses dois
funcionalistas e dois formalistas, e que se iniciou corn urn artigo na revista
D.E.L.T.A. no qual se considerava a perspectiva funcionalista preferivel
formalista (Votre e Naro, 1989). Esse texto teve como resposta urn artigo que
considerava que a comparacao efetuada era desaprovida de sentido, ja que as
duas correntes tern diferente objeto de estudo, e, a partir daf, tem diferentes
pressupostos, objetivos e metodologia (Nascimento, 1990). A seguir Dillinger
(1991) discute os dois textos, afirmando que formalismo e funcionalismo nao
podem ser vistos como alternativas, ja que estudam o mesmo objeto de maneiras
diferentes, sendo, portanto, complementares. E a mesma dupla de funcionalistas
que iniciara a polemica, conclui, afinal, pelas seguintes afirmagbes:
funcionalismo e formalismo parecem tratar os mesmos fenomenos, mas tem
objetos de estudo distintos, embora nao totalmente independentes; as duas
escolas utilizam diferentes criterios para analise e generalizacao; elas tambern
diferem quanto a relagdo causal entre funcao e forma, isto é, quanto a visao da
propria gramatica (Naro e Votre, 1992). E, afinal, eles mantem a defesa da
`superioridade da posicao funcionalista' (p. 285).

2.3. Ainda no Rio de Janeiro, outro grupo desenvolve pesquisas na linha
do funcionalismo norte-americano. 0 projeto de estudos Discurso e Gramatica,
sediado na UFRJ e na Universidade Federal Fluminense UFF, é financiado
pelo CNPq e pelas duas universidades. Esta concluido urn trabalho sobre
gramaticalizacao e complementacao verbal, em que se analisam os processos
semantico-sintaticos de integracao dos objetos diretos. Esta em
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desenvolvimento urn estudo sobre gramaticalizacao e integragao no
encaixamento das clausulas, que analisa os processos de integragdo semantico-
sintatica das estruturas oracionais do portugues, no qual estao envolvidos
tres doutores (Sebastido Votre, Mario Martelotta e Mariangela Rios), tres
doutorandos e cerca de dez bolsistas.

A tese de doutorado de Mariangela Rios Oliveira, defendida na UFRJ
(Oliveira, 1994) se faz nessa mesma linha, focalizando a repeticao em dialogos,
corn analise da repeticao lexical em dialogos do tipo D2 (dialogo entre dois
informantes) do Projeto NURC (Norma Urbana Culta) do Rio de Janeiro.
Derivou-se dessa pesquisa urn estudo da gramaticalizacao na repeticao, que
analisou os processos de repeticao lexical em textos falados e escritos de
estudantes do Rio de Janeiro (Oliveira, 1996).

Dentro do funcionalismo norte-americano de orientagao givoniana, outros
membros da equipe conclufram e publicaram urn estudo sobre a abordagem
funcional da gramaticalizacao no portugues do Brasil, corn foco nos operadores
e no encaixamento de clausulas (Martelotta, Votre & Cezario, 1996). Os mesmos
autores se voltam agora para urn estudo diacronico dos processos de
gramaticalizacao em operadores e encaixamento de clausulas.

A orientagdo do projeto Discurso e Gramatica foi levada a outro centro,
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por Maria Angelica
Furtado da Cunha, que defendeu sua tese de doutorado sobre 'A passiva no
discurso' na UFRJ (Cunha, 1989). 0 tema grarnaticalizactio' conduz um projeto
em desenvolvimento que focaliza as estrategias de negagao no portugues do
Brasil.

2.4. Urn grandeprojeto que abriga funcionalistas é Gramatica do Portugues
Falado (GPF), coordenado por Ataliba T. de Castilho e que abriga cerca de tres
dezenas de pesquisadores de todo o pats, que produz analises do corpus do
NURC desde 1990. Dentro desse projeto estao formados cinco grupos de
trabalho, urn deles (Sintaxe I), fazendo suas analises com integracao dos
componentes sintatico, semantic° e pragmatic°, dentro de uma das mais
caracteristicas ligOes de qualquer corrente funcionalista. Esse grupo foi
coordenado ate 1993 por Rodolfo Ilari e, a partir de entao, vem sendo
coordenado por Maria Helena de Moura Neves. A definigdo te6rico-
metodolOgica do grupo nao esteve rigidamente assentada desde o inicio dos
trabalhos, mas firmou-se mais solidamente com a definicao de uma proposta
teericaredigida em 1994 pela coordenadora da equipe (resumida e comentada,
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posteriormente, em Neves, 1996h), elaborada a partir de uma reflexao sobre o
produto de investigacao do grupo ja disponivel para analise. Nessa proposta
ficou claro que: a) embora parta dos itens da lingua, de algummodo distribuidos
em classes na tradicao da gramatica, a investigagdo se centra nos processos
basicos de constituicao do enunciado; b) a opcdo 6 por uma analise que
privilegia as escolhas do falante sobre as determinacks do sistema, sem,
entretanto, ignorar estas Ultimas, ja que, em -affirma instancia, busca
regularidades.

Ja no primeiro livro produzido dentro do Projeto GPF, o grupo Sintaxe I
publicou urn trabalho coletivo sobre a ordem dos adverbios na frase (Mari et
alii, 1990), que marcou, de certo modo, o rumo das investigacoes dentro da
equipe. Por exemplo, na questao da posicao que os adverbios ocupam na
frase, o trabalho concluiu pela indicacao de paradigmas que se definem
funcionalmente e que correspondem a propriedades nao so sintaticas como
tambem semanticas. Tratou de posicoes preferenciais, de deslocamentos
motivados por necessidades funcionais, e buscou explicagoes ligadas a razoes
de informatividade ou de interesse discursivo.

No prefacio do volume II da serie Gramatica do Portugues Falado, que
organizou (Mari, 1992a), o entao coordenador da equipe Sintaxe I invocava
Halliday, segundo o qual o adverbio 6 funcional no sistema da transitividade,
do modo e do tema, o que determina relagoes inesperadas corn o modo verbal
e demais formal de modalizacao, corn o aspecto verbal, corn a deixis, etc., sem
prejuizo de uma integracao na estrutura da sentenca e do discurso.

Outro trabalho coletivo da equipe que marcou bastante a direcao dos
trabalhos foi o estudo dos pronomes pessoais (Mari, Franchi, Neves e Possenti,
1996). A atencao se centra nos aspectos funcionais-sem'anticos e fornece um
pano de fundo para a formulagao adequada dos problemas mais gerais
pertinentes a definigao dos pronomes e ao papel que lhes 6 reservado no
portugues falado. Assim diz o prefacio do livro: Nuitos desses problemas
residuais sao tematizados, apontando-se assim varias direcoes possiveis de
urn aprofundamento necessario. Pela maneira como muitos deles sao
formulados, fica claro que afetam simultaneamente palavras de outras classes
(demonstrativos, possessivos, indefinidos, etc.). 0 texto, assim, embora trate
mais especificamente das categorias descritivas necessarias a analise dos
pronomes pessoais, acaba por reveld-los como centrais na estrategia expositiva
da gramatica do portugues, alem de fornecer pistas aproveitaveis na analise
de outras classes' (Castilho e Basilic), 1996:13).
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Individualmente, Rodolfo Ilari estudou os adverbios aspectuais
1992b) e os adverbios focalizadores (Ilari, 1992c), estudos publicados no volume
que organizou (Ilari, 1992a). Em colaboracao corn Carlos Franchi, outro membro
da equipe Sintaxe I, Ilari estudou, na linha de Knud Lambrecht em seus estudos
sobre o frances nao-standard, o sistema de cliticos em bieles, focalizando os
deslocamentos pragmaticamente motivados de sintagmas nominais que
ocorrem nesse tipo de dialeto (Ilari & Franchi, 1989).

Dentro do grupo Sintaxe I do Projeto GPF pesquisa o prOprio coordenador
do projeto, Ataliba T. de Castilho, que publicou no volume II do livro Gramatica
do Portugues Falado seu estudo sobre os adverbios modalizadores, feito em
parceria com Celia Moraes-Castilho (Castilho e Moraes-Castilho, 1992).

Outro membro da equipe Sintaxe I 6 Roberto Camacho, que tem uma
formnao sociolingiiistica refletida nos seus trabalhos de orientacao
funcionalista. Urn dos temas pesquisados foi a concordancia verbal.
Analisaram-se fatores lingiiisticos que determinam a concordancia verbal numa
amostra da variedade culta falada de Sao Paulo, mostrando-se que, alem de ser
uma regra variavel, a concordancia verbal é governada por condiVies de
natureza funcional e estrutural (Camacho, 1993). Examinou-se tambem o efeito
de condicoes estruturais e funcionais sobre a pluralizacao, mediante a internao
das regras de concordancia nominal e verbal (Camacho, 1995).

0 papel do contexto social na teoria lingiiistica foi pesquisado em
Camacho (1994), onde se observa que a internao verbal tern sido relegada a
urn piano secundario na histOria recente da linguistica, concluindo-se que o
paradigma funcional representa uma alternativa relevante para a supernao
dessa quest-do metodolOgica.

Urn dos temas centrais de investignao de Camacho tem sido a questao
da estrutura argumental, dentro do tratamento que the da a gramatica funcional
de Simon Dik, a qual o autor tern associado a teoria funcionalista da linha
norte-americana. 0 estudo principal (Camacho, 1996b; versa() reduzida em
Camacho, 1996a), preparado dentro do Projeto GPF, mostra que, como as
fung-Oes Sujeito e Objeto podem ser atribuidas a termos corn diferentes funcoes
semanticas, essa atribuicao reorganiza a orientacao basica inerente na
predicacao, conforme a perspectiva projetada pelo falante. 0 interesse
especifico do trabalho é salientar a produtividade dessa hipOtese para a
interpretacao funcional das sentencas, enquanto procedimento de
comunicnao e interacao social. Em andamento esta a pesquisa sobre a
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hierarquia de funeoes semanticas e a atribuicao de funeoes sintaticas, que
focaliza a acessibilidade de papeis semanticos na atribuicao de papeis
argumentais, centrando o foco nas construeoes marcadas, como demoedo e
promocao argumental, deslocamento e apagamento de constituintes, corn
especial atencao aos mecanismos de perspectivizacao. Ligados ao tema geral
da estrutura argumental vista dentro da gramatica funcional, desenvolvem-se
diversos projetos de pesquisa que envolvem jovens pesquisadores.

Ainda dentro do projeto GPF, e corn Mina() teOrico-metodolOgica da
gramatica funcional de Dik e da teoria funcional-cognitiva (especialmente E.
Sweetser), Camacho fez um estudo das estruturas coordenadas aditivas,
buscando fornecer uma classificagao tipolOgica dos usos dessas conjungOes,
no nivel da coordenagdo de termos e no nivel da coordenagdo de oragoes.
Esse estudo deve ser publicado no volume VII da serie Gramatica do Portugues
Falado. Uma versao reduzida do estudo foi apresentada em Camacho (1997),
onde se demonstra que o juntor aditivo é usado nao s6 para estabelecer
conjunedo de conteirdos no nivel estrutural, mas tambern para estabelecer
relnoes epistemicas e ilocucionarias no nivel discursivo.

Em colaboracao corn Erotilde G. Pezatti, tambem membro da equipe Sintaxe
I do Projeto GPF, Camacho estudou as subcategorias nominais contavel e
nao-contavel (Camacho & Pezatti, 1996). Analisaram-se as possibilidades
gramaticais da subcategoriznao contavel e nao-contavel dos nomes,
concluindo-se que essa subcategoria nao se esgota no nivel lexical, mas
apresenta correspondencias entre a base cognitiva, ontolOgica, e o nivel do
significado relacional, em virtude da organiznao morfossintatica.

Outros trabalhos foram preparados em colabornao pelos dois
pesquisadores. Aguardam publicaedo tres artigos que estudam a ordennao
dos constituintes na sentenca e que se inspiram na tese de doutorado de E.
Pezatti, defendida em 1992 na Unesp de Araraquara (Pezatti, 1992). Com filindo
teOrico-metodolOgica da gramatica funcional de Dik e do funcionalismo
americano (principalmente Chafe, Du B ois, De Lancey, Hopper e Thompson),
a tese trata das duas ordens de palavras predominantes no portugues oral do
Brasil, SV(0) e VS, procurando descrever os aspectos gramaticais e discursivos
de cada uma delas. Derivados da tese, outros trabalhos de Pezatti focalizam
determinados aspectos da questao: as construeOes corn verbo ser utilizadas
para finalizar tOpicos ou subtOpicos discursivos (Pezatti, 1993); a relagao entre
as duas ordens predominantes no portugues, SV(0) e VS, e os padrOes
tipolOgicos nominativo e ergativo, respectivamente (Pezatti, 1994a, 1996b); a
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funcao discursiva das estruturas SV(0) e VS na progressao do discurso (Pezatti,
1994b); o predominio de diferentes estruturas corn diferentes tipos de verbos
(Pezatti, 1994c); o valor funcional das duas ordens de palavras naturais do
portugues falado, SV(0) e VS (Pezatti, 1994d).

Aspectos ligados a estrutura argumental tambem tem sido estudados
por Pezatti: a distribuigao dos SNs em sentencas do portugues falado do
Brasil, de acordo corn a estrutura de argumento preferida proposta por Du
Bois (Pezatti, 1996a); a consideragdo do fluxo de informacao emrelagdo corn a
estrutura argumental preferida no portugues falado do Brasil (Pezatti, 1996c).
As determinacoes do fluxo de atencao sobre a estrutura da sentenca sao
estudadas em Pezatti (1995), que trata das estruturas que apresentam o verbo
em posicao inicial e cujo argumento 1 ndo representa o ponto de partida do
fluxo de atencao e nem o ponto de vista linguistic°. 0 estudo dos constituintes
pragmaticos da sentenca (tema, antitema, topic°, foco) tern sido objeto de
pesquisa em nivel de j ovens pesquisadores, bem como o comportamento das
frases inarticuladas no portugues (interjeigao, rese e dirrema), que tambem
constitui tema de projeto individual de pesquisa, corn vistas a determinar a
real funcao dessas frases na estruturacao do discurso. Urn estudo querelaciona
tipos de textos corn relevo discursivo (Pezatti, 1996d), trata a relacao figural
fundo em textos narrativos, descritivos e dissertativos.

Pezatti tambem tem estudado, dentro do Projeto GPF, algumas estruturas
coordenadas, corn base na gramatica funcional de Dik, ligada ao funcionalismo
cognitivista. 0 estudo sobre as alternativas esta em vias de publicagdo no
volume VII da serie Gramcitica do Portugues Falado, mas ja existeuma versa°
reduzida publicada (Pezatti, 1997), na qual se demonstra que, alem de juntores
de estados-de-coisa, essas conjuncoes sao usadas como meio de ligar
inferencias e atos de fala, e tambem como meio de modalizagdo e retificacao
discursiva. Concluiu-se tambem urn estudo sobre a repeticao por meio do
juntivo ou, que procura demonstrar que a disjuncao é uma forma de repeticao
que pode ser vista sob tres diferentes aspectos: como repeticao estrutural,
como forma de marcar a disjuncao exclusiva e como meio de marcar a retificacdo
discursiva.

As conjuncoes de valor adverbial tern merecido estudo, dentro do Projeto
GPF, de Maria Helena de Moura Neves (alern de M. L. Braga, que, como se
apontou, estudou as construcOes temporais). Estudou-se, numa linha que
integrou o funcionalismo europeu e o norte-americano (Halliday, Dik, Givon,
Sweetser, Haiman, Konig, Heine, Traugott, Hopper, Mathiessen e Thompson),
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o bloco das construcoes lato sensu condicionais, ou, o que 6 o mesmo, law
sensu causais. Encontram-se no prelo, no volume VII da serie Gramatica do
Portugues Falado, tres estudos, um sobre as construgOes causais, outro
sobre as condicionais e outro sobre as concessivas. A tonica dos estudos 6 a
consideracao de que essas relacOes inter-sentenciais refletem relacoes
discursivas mais amplas, que configuram o todo do texto. Estao sendo
publicados varios outros trabalhos derivados desse tema: estudo sobre a
natureza das predicacoes em oracoes articuladas, em que, a partir da concepcao
funcionalista da interagao verbal, investiga-se a articulagao de oracoes
enquanto resultado de escolhas comunicativamente adequadas, com atencao
especial para a natureza das predicacOes postas em interdependencia; estudo
sobre a gramaticalizacao e a articulagdo de oracoes, em que se examina o
conceito de gramaticalizacao, buscando-se avaliar, especialmente, o estatuto
mais gramatical ou menos gramatical de determinados elementos conjuntivos

oracionais, dentro do quadro da gramatica da lingua; estudo sobre a articulacao
de oracoes vista para alern da sintaxe e da semantica, em que, dentro de urn
modelo de interacao verbal funcionalista, e considerando-se a nocao de sign o
ligada ao esquema perceptivo de contraste entre figura e fundo, examina-se a
construcao de sentido obtida nos diferentes arranjos lineares das construcbes
adverbiais, na lingua falada; estudo sobre os padrOes de repeticdo na
articulacao de oragoes, que conclui pela indicacdo de que, apesar das diferencas
entre os conjuntos que se formam, os padroes de repeticdo de todas as
construcoes adverbiais examinadas se resolvem muito determinadamente
dentro da articulacdo tema-rema. A determinagdo textual da conjuncdo
interfrasal ja fora objeto de estudo na decada de 80, em tese de livre-docencia
defendida na Unesp de Araraquara (Neves, 1984).

Outros estudos de orientacao funcionalista (especialmente na linha de
Halliday e na de Dik) desenvolvidos no ambito do Projeto Gramatica do
Portugues Falado se centraram no funcionamento de outras classes de
palavras. Alem do estudo generico e basico dos pronomes pessoais (Hari,
Franchi, Neves e Possenti, 1996) constituiu objeto de analise a fungdo
interacional de marcacao de papas discursivos, investigando-se, dentro dela,
a alternancia de pronomes, especialmente na indeterminacao de referencia
(Neves, 1992b; 1993a). Analisou-se, ainda, a express-do ou a nao-expressao do
pronome sujeito de primeira pessoa em portugues, concluindo-se que, na
maior parte das vezes, nao ha determinacoes rigidas de emprego,
caracterizando-se apenas a existencia de construcoes preferenciais
condicionadas por fatores pros6dicos, sintaticos, semanticos e pragmaticos
(Neves, 1995a). Outra classe estudada foram os adverbios circunstanciais
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(Neves, 1992a), avaliados quanto ao carater deitico da categoria.
Depreenderam-se dois subconjuntos, urn em que, no prOprio adverbio se faz a
expressao f6rica, e outro em que a urn adverbio que expressa as relagOes
semanticas de lugar e de tempo, se segue urn complemento que manifesta o
carater fOrico do sintagma. Mais uma classe de palavras estudada foi a dos
possessivos (Neves, 1993b), examinados sob os pontos de vista distribucional,
sintatico -semantic° (relagbes argumentais), e, especialmente, discursivo-
textual (relacOes fOricas). Tambern se investigou a classe dos nomes,
especialmente quanto a estrutura argumental (Neves, 19960. 0 estudo buscou
verificar o emprego dos nomes valenciais da lingua, concluindo-se pela
verificagao de que a predicagao nominal, que a principio é equacionada dentro
do sintagma nominal, sob pressao das condigOes de producao do enunciado,
se resolve, muitas vezes, noutro nivel. Dentro da classe dos verbos, estudaram-
se, corn base em pressupostos funcionalistas (Halliday, Dik, Mackenzie, Du
Bois, Hopper e Thompson), os verbos-suporte (Neves, 1996g), para verificar
as razoes da opcao do falante por essas construgoes, em detrimento de
construcoes corn verbo pleno, semanticamente correspondentes.
Investigaram-se, ainda, as construcoes modalizadas (Neves, 1996b), outro
estudo que, calcado em base funcionalista, (Halliday, Dik, Hengeveld,
Mackenzie, Nuyts, Goosens) procurou integrar sintaxe, semantica e pragmatica,
considerando as camadas de constituicao do enunciado, que se assentam na
prOpria relagao entre determinados predicados e determinados argumentos,
mas que superpOem operagOes de diferentes niveis ate chegar a elocucao, em
que a relagao direta é corn a intengdo comunicativa.

Independentemente desse projeto coletivo, Neves estudou, na mesma
linha, essas e outras classes de palavras. As palavras fOricas (alguns pronomes
e o artigo definido) foram estudadas na perspectiva da lingufstica do texto e
sob uma considerando funcionalista da linguagem, procurando-se definir o
seu estatuto e chegar a especificagoes e subespecificacoes (Neves, 1990c).
As conjuncOes coordenativas foram estudadas corn o objetivo de chamar a
atengdo para a necessidade de se buscar o valor de urn determinado elemento
na estruturagao do texto, tornado como unidade, e de se proporem criterios
para a organizacao desses elementos em classes dentro do sistema da lingua
(Neves, 1991c). As palavras gramaticais em geral (Neves; 1991a; 1991d) e as
palavras de relagao (Neves et alii, 1993) foram estudadas evidenciando a
necessidade da descricao do comportamento das diferentes classes gramaticais
segundo a funcionalidade de seu emprego nos diferentes niveis em que atuam.
Os substantivos comuns mereceram urn estudo (Neves, 1996c) que mostra
que o estatuto categorial e relacional do nome constitui o suporte para o
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cumprimento do complexo de fungoes que essa parte do discurso assume no
texto. Outra classe investigada foi a dos verbos de ligagao (Pinto & Neves,
1994).

A orientagao funcionalista esta presente na Gramotica de Usos do
Portugues, que Neves prepara, corn auxilio de bolsistas de Aperfeigoamento
e de Iniciagao Cientifica, em projeto integrado sediado na Unesp de Araraquara
e financiado pelo CNPq e pela FAPESP. As bases teoricas que dirigem o
trabalho bem como os principios gerais do funcionalismo tern sido expostos
em apresentagOes e empublicagoes (Neves, 1994a, 1994b; 1995b; 1996a, 1996e,
1997a). Diversas teses de mestrado e de doutorado tern sido, tambem,
orientadas segundo esses principios (Souza, 1989; 1996; Elias, 1994; Dall'Aglio,
1995; Fargoni, 1995; Brito, 1996; Lonardoni, 1996; Zamproneu, 1998; Antonio,
1998).

As mesmas bases tern sido expostas para explicitar os procedimentos
que norteiam o Dicionario de Usos do Portugues, em elaboragao por uma
equipe coordenada por Francisco da Silva Borba na Unesp de Araraquara, a
qual pertence Neves (Neves, 1990a, Neves & Borba, 1989a;1989b; 1993; Borba
& Neves, 1996). Em contraposigao a tradigdo lexicografica que preside aos
diciondrios das linguas, discute-se, em particular, a vantagem de diciondrios
que definam os itens lexicais e gramaticais corn recurso as possibilidades
construcionais para determinagao do significado (Neves, 1997c).

A linha funcionalista, especialmente a consideragao das fungoes da
linguagem, governa, ainda, as investigagoes relativas ao ensino da gramatica,
e as propostas que, nesse sentido, vem sendo feitas por Neves (1990b; 1993c).
Defende-se a necessidade de determinagao do valor das palavras a partir de
uma andlise que leve em consideragdo a possibilidade de o prOprio estatuto
sintatico de algumas classes -ser depreendido dense estudo (Neves, 1991b).
Entre outras questoes relativas ao ensino da gramatica, discute-se a natureza
da gramatica ensinada nas escolas, defendendo-se que o funcionamento das
classes de palavras seja observado no seu funcionamento no discurso, ja que
o texto é a unidade na qual se manifesta o complexo das fungoes que a lingua
exerce por meio da combinagao das unidades menores (Neves, 1996d).

Em A Gramdtica Funcional, Neves (1997b) apresenta a gramatica
funcional como uma gramdtica de uso. E uma gramatica que busca,
essencialmente, verificar como se processa a comunicagao em uma determinada
lingua, e, para isso, nao assume como tarefa descrever a lingua enquanto
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sistema autonomo, e, portanto, nao desvincula as pegas dense sistema das
fungoes que elas preenchem. Ve a relagdo entre estrutura e fungdo como algo
instavel, que reflete o carater dinamico da linguagem. Considera que, na
produgdo dos enunciados, forgas internas (fonolOgicas, sintaticas e
semanticas) e forgas externas interagem, entrando em competigao. Desse modo,
nao abstrai de sua analise o contexto global do discurso, e 6 dentro dele que
procura correlacionar forma e sentido. Esta no prelo, ainda, urn nOmero especial
da revista Alfa (volume 42) organizado por M. H. M. Neves, M. L. Braga e M.
C. Paiva, que, sob o titulo Estudos em gramaticafuncional, redne dez estudos
de pesquisadores brasileiros, orientados nas diferentes vertentes do
funcionalismo.

Dentro do Projeto GPF, outro grupo, o de Morfologia, coordenado por
Angela Cecilia de Souza Rodrigues, tambem produziu trabalhos que tiveram
base funcionalista (Campos, Rodrigues & Galembeck, 1996; Rodrigues, Campos,
Galembeck & Travaglia, 1996). Ambos os trabalhos investigaram a questa° da
perfectividade e da imperfectividade. 0 primeiro, que considerou o nivel da
frase, recorreu a Halliday e GivOn, na explicitagao de suas bases. 0 segundo,
que se desenvolveu na dimensao textual-discursiva, levou em conta os
parametros de transitividade de Hopper e Thompson e a proposta de Hopper
da consideragao de primeiro e de segundo piano no discurso.

2.5. 0 funcionalismo cognitivista tem urn centro de investigagao na
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde se desenvolve o projeto
integrado 'Espagos mentais e a gramaticalizagdo das representagOes espacio-
temporais em portugues', coordenado por Maria Margarida Martins Salomao
(UFJF), ao qual se vinculam Lilian Vieira Ferrari (UFJF), Maria Lircia Leitao de
Almeida (UFRJ) e Valeria Coutinho Chiavegatto (Universidade Estadual do
Rio de Janeiro UERJ). Esse projeto foi proposto em continuagao a outro
projeto integrado, concluido em 1995, denominado 'A gramaticalizagao das
representagoes espacio-temporais em portugues'.

Corn filiagao te6rica na lingiiistica cognitiva de Lakoff, Langacker e
Sweetser, Margarida Salomao estudou as perifrases aspectuais construidas
corn o gertindio, demonstrando a operatividade de esquemas imageticos na
representagao da nogao de tempo. Outro estudo teve como objeto as
representagoes espaciais e temporais em portugues, focalizando os varios
fenomenos sintaticos envolvidos, sob a luz da hipOtese da motivagao
funcional-cognitiva da gramatica. Ambos os estudos aguardam publicagao
em Anais de Encontros da Associagao Nacional de POs-Graduagao em Letras
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e Lingtifstica Anpoll. Atualmente prossegue a investigagdo da gramatica do
aspecto como operadora sobre espagos mentais, estudando-se a motivagao
semantico-imagetica das perffrases aspectuais, do ponto de vista da
representagdo do fenomeno de deslocamento das relagoes figura/fundo, e de
uma perspectiva discursiva. 0 modelo teerico funcional-cognitivista recorre,
ainda, a Fauconnier, Gumperz, Levinson.

Ferrari publicou, como resultado de pesquisas ligadas ao primeiro projeto
integrado, um estudo sobre variagoes e cognicao, no caso das preposicOes
locativas 'em' e no portugues do Brasil (Ferrari, 1997). Em colaboracao
corn Chiavegatto, Ferrari estudou tambem os aspectos polissemicos
sincronicos das construgOes gerundiais, como reflexos de processos
figurativos que se estabelecem na trajeteria diacronica (Ferrari & Chiavegatto,
1997), trabalho que investiga as pressoes do use e das motivagoes conceptuais
na estruturacao da gramatica. Esta em desenvolvimento urn estudo sobre
aspectos lingtifstico-cognitivos das construcoes gerundiais e participiais em
portugues.

Dentro do projeto integrado da equipe, Almeida concluiu um estudo
sincronico e diacronico que buscou captar regularidades nas formagOes das
redes polissemicas e usos das classes, dedicando-se especificamente as classes
de preposigoes, adverbios e conjungbes. A tese de doutorado de Almeida,
que descreve e analisa os processos lingtifsticos de indeterminagao do sujeito,
corn definigoes do nude() prototipico, tern orientacao teOrica do funcionalismo.
givoniano (Almeida, 1992). Atualmente Almeida desenvolve uma pesquisa
sobre 6 caso dos 'hedges', dentro do tema geral gramaticalizacao e espacos
mentais', analisando dados do NURC.

Vinculam -sea orientacao dos projetos que se desenvolvem nesse centro
as dissertagoes de Mestrado de Maria Cristina W. Tavella (Tavella, 1997) e de
Terezinha B. Santos, (Santos, 1997).

2.6. Tambem tern base funcionalista corn orientacao cognitivista (de Chafe,
Given, Langacker, Fauconnier, Lakoff) estudos desenvolvidos por outra equipe
de Minas Gerais, sediada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
composta por Mario Perini, Yara G. Liberato, Maria Elizabeth Fonseca Saraiva
e Lticia Fulgencio. Esta em andamento uma pesquisa que analisa aspectos da
composigdo do sintagma nominal, corn base nos mecanismos cognitivos
envolvidos no seu processamento, e discute bases para classificagao de
palavras. Nesse estudo, descreve-se a estrutura interna do sintagma nominal
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em portugues, com especial atencao a ordem dos termos. 0 sintagma nominal
jd foi objeto de estudo por alguns elementos da equipe: (Perini, Frania, Bessa
Neto & Fulgencio, 1996).

A abordagem cognitiva do sintagma nominal em portugues foi o tema da
tese de doutorado de Liberato, defendida na UFMG (Liberato, 1997). Saraiva
realizou um estudo em que analisou o comportamento sintatico e semantico-
pragmatic° do objeto incorporado no portugues (Saraiva,,1992a), numa linha
teOrica que tem base no funcionalismo norte-americano (GivOn, Hopper,
Thompson, Du Bois, Chafe, Lakoff, Johnson, Haiman). Na mesma linha, foi
estudado o posverbio em portugues (Saraiva, 1992b), analisando-se as
diferengas semantico-pragmaticas entre estruturas corn posverbio e estruturas
sem esse elemento, utilizando-se, especialmente, a teoria da prototipicidade e
o princfpio da iconicidade.

2.7. Ainda na UFMG, dentro de um projeto que, sob orientagdo de Eunice
Pontes, estudou, durante longo tempo, o portugues coloquial contemporaneo,
Vanda de Oliveira Bittencourt preparou varios trabalhos sobre a expressao da
causatividade em portugues: corn base em Haiman e GivOn, verificou o estatuto
semantic° e sintatico das construgoes causativas sinteticas que yam
proliferando no portugues brasileiro (Bittencourt, 1984); com base em Hopper,
Thompson, Lakoff e Johnson, examinou o grau de transitividade de estruturas
que tem como predicado verbos intransitivos ergativos (Bittencourt, 1987),
bem como os tragos de transitividade comuns as construgOes de tOpico
cristalizado e as causativas sinteticas (Bittencourt, 1989). Bittencourt defendeu,
na Pontificia Universidade CatOlica de Sao Paulo, sua tese de doutorado dentro
do mesmo tema geral da expressao da causatividade no portugues brasileiro
(Bittencourt, 1995), estendendo-o, porem, para a dimensao diacronica.
Atualmente estuda, com base nas prop ostas funcionalistas de GivOn, Halliday,
Haiman e B orkin, mudangas sinteticas no portugues do Brasil, e como parte
de um projeto orientado por Angela Vaz Leao que examina a linguagem das
Cantigas de Santa Maria investiga aspectos semanticos e sintaticos da
lingua galego-portuguesa utilizada por D. Afonso.

2.8. Na Pontificia Universidade CatOlica de Sao Paulo concluiu-se, em
1994, o projeto integrado `Comunicagdo para fins profissionais para urn
desempenho mail eficiente nas relagoes de trabalho', financiado pelo CNPq,
pela Fapesp e pela Capes-British Council. Dentro dele, Heloisa Collins
desenvolveu diversas pesquisas de base funcional sistemica. De orientagao
funcional pertinente a teoria dos generos de Swales sao trabalhos sobre os
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generos linguisticos, sobre a estrutura de eventos comunicativos e sobre
fatores textuais de compreensdo oral (Collins, 1993; 1994a; 1995). Numa
orientagdo funcional pertinente ao estudo do t6pico, analisou-se a linguagem
das reunioes de negOcios (Collins & Scott, 1997). Mais especificamente ligados
a teoria sistemico-funcional de Halliday e de Hasan sdo estudos que investigam
apresentacoes orais, especialmente quanto a modalidade e ao sistema de papeis
(Collins, 1994b; Collins & Thompson, 1996). De orientacao pragmatica 6 urn
estudo que, investigando as ameacas a face, estuda a questdo da polidez em
apresentacOes orais (Thompson & Collins 1995). A investigacdo funcional-
sistemica e a analise de generos orientam uma obra coletiva que faz analise do
discurso (Collins, 1991). Outra obra coletiva orienta-se pela analise critica do
discurso de Halliday e de Kress, alem da linha funcional-sistemica (Collins
&Caldas-Coulthard, 1994). Todas essas publicacOes pretendem contribuir para
uma melhor compreensao da comunicacdo no contexto profissional ndo-
academico, especialmente o dos negOcios.

Collins tern em curso urn projeto de pesquisa que objetiva observar o
processo de escolhas lingiiisticas em contexto de comunicacdo escrita, em
ingles como lingua estrangeira. A analise e a interpretacdo dos resultados
devem ser conduzidas dentro de uma perspectiva sistemico-funcional da
linguagem.

3. Pesquisas avulsas

Sem vinculacdo a projetos coletivos, tem-se produzido estudos
especialmente na linha norte-americana de investigacdo funcionalista.

3.1. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Monica Maria Rio Nobre
estudou a posicdo do adjetivo no sintagma nominal na fala do Rio de Janeiro,
dentro de uma abordagem sintatico-funcional. Atualmente Nobre estuda,
segundo o funcionalismo cognitivista, a funcdo adjetiva em sintagmas
preposicionados corn de.

3.2. Rosa lia Dutra, sem vinculacdo comuniversidade brasileira e residindo
nos Estados Unidos, vem realizando ha algum tempo estudos corn interesse
especial nas questoes de gramatica e discurso. Foi a propOsito desse assunto
que Dutra entrevistou Sandra Thompson (Dutra, 1993). Sobre a questdo de
estrutura argumental preferida, Dutra publicou um artigo que vem sendo
bastante citado nos estudos sobre o tema (Dutra, 1987), alern de ter concluido
uma monografia na Universidade da CalifOrnia em Santa Barbara (Dutra, 1995).
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Nos anos 80, Dutra realizou outros estudos monograficos sobre o portugues
brasileiro, em universidades norte-americanas, corn temas como: o papel do
obliquo no estabelecimento da tematicidade no discurso oral (Dutra, 1983); as
passivas no discurso escrito (Dutra, 1985); a motivagdo discursiva dos sujeitos
`pospostos' (Dutra, 1986). Outros trabalhos foram apresentados em eventos,
nos anos 90, como, por exemplo, um que estudou a relagao entre estnitura e
entoacao (a repeticao oracional como elemento de coesao) e um que estudou
as categorias do fluxo informacional.

3.3. Na Pontificia Universidade CatOlica de Minas Gerais, Maria Beatriz
N. Decat vem pesquisando, corn a orientagao funcionalista de Halliday e de
Sandra Thompson, a hipotaxe adverbial. Sua tese de doutorado (Decat, 1993)
analisou a articulacao de clausulas adverbiais em discursos orais e escritos
dos generos narrativo e dissertativo. Parte desse trabalho foi publicada (Decat,
1995). Uma interface funcional-discursiva corn a abordagem formalista-
gerativista na questao da hipotaxe adverbial, manifestada no discurso falado,
foi investigada em pesquisa nao publicada, concluida em 1996. Atualmente,
Decat estuda a articulagdo de clausulas adverbiais e a producao de sentido
vinculada aos usos e escolhas, dentro de urn projeto maior, denominado
`Sintaxe e leitura, estudo dos mecanismos de articulagdo de clausulas e seu
envolvimento na producao de sentido' .

Na mesma universidade, Juliana Alves Assis concluiu sua dissertacao
de Mestrado sobre as funcoes do artigo (artigo definido, artigo indefinido e
artigo zero) no discurso (Assis, 1995). Ela analisou o portugues culto falado
de Belo Horizonte, considerando-se, sobretudo, o papel do ouvinte na
organizacao da fala.

3.4. Rosane de Andrade Berlinck, da Universidade Estadual Paulista /
Araraquara, é autora de uma tese de doutorado de orientagao variacionista e
funcionalista (GivOn, Du Bois, Chafe, Ariel) defendida na Katolieke Universiteit
Leuven, Belgica, que analisa a ordem dos constituintes em corpora do
portugues brasileiro e do portugues europeu em tres momentos histOricos
seculos XVIII, XIX e XX (Berlinck, 1995). Alan da consideragdo do aspecto
diacronico, que indicou urn processo de diferenciacao entre as duas.variedades
do portugues, puderam depreender-se propriedades gerais, comuns tanto ao
portugues brasileiro quanto ao portugues europeu, que confirmaram a
significancia do 'status informacional' dos constituintes na organizacao linear
da sentenca. No nivel do discurso, a analise confirmou uma ideia geralmente
aceita, a de que sujeitos corn graus baixos de acessibilidade tendem a aparecer

1. 1 0
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depois do verbo corn mais freqiiencia que os sintagmas nominais
comparativ' amente mais acessiveis. A ordem de constituintes ja constitufra
tema da dissertagdo de Mestrado defendida na Unicamp (Berlinck, 1988), que,
numa acepgdo ampla, ja se orientava por uma visa() funcionalista, optando pot
investigar a lingua em uso, corn enfase em seus aspectos variaveis. Examinaram-
se, especialmente, as condigoes que regiam e que regem a posposicao do
sujeito no portugues brasileiro, por meio de uma investigacdo empirica fundada
nos principios e na metodologia da Teoria da Variagao e da Mudanga
Lingiiisticas. Uma versdo parcial do estudo foi publicada (Berlinck, 1989). 0
interesse pela ordem de constituintes na sentenca levou a avaliacao do
fenomeno nao apenas em seus aspectos morfossintaticos, mas tambem
discursivos, entre eles o status informacional do sintagma nominal-sujeito.
Esse interesse pela ordem dos constituintes continua no trabalho atual de
Berlinck, com foco numa avaliagdo da viabilidade de extensao do principio de
grans de acessibilidade a organizagdo de outros tipos de comentario, que nao
incluam sujeitos pospostos. Outras investigagoes em andamento dizem
respeito a questao do objeto indireto no portugues falado e escrito do Brasil
e a questao da variacao sintatica na literatura dramatica do portugues do
Brasil do seculo XIX. Na pesquisa deste Ultimo tema, Berlinck se associa corn
outros pesquisadores do pais num projeto cujos objetivos principais sao,
alem de obter resultados relativos a variagao propriamente dita, avaliar a propria
utilizacao do tipo de material em questao como fonte de dados para a analise
lingiiistica.

3.5. Tambem da UNESP/Araraquara é Antonio Suarez Abreu, que, na
linha de Dik, desenvolve pesquisa sobre processos morfologicos e sintaticos
determinados por situagoes de comunicacao. Em colaboragao corn outros
pesquisadores, ele prepara uma gramatica pedagOgica da lingua portuguesa.

3.6. Marize Dall'Aglio Hattnher, da Unesp/Sao Jose do Rio Preto, a partir
de sua tese de Doutorado, defendida na Unesp/Araraquara (Dall'Aglio, 1995),
vem estudando a modalizacao sobre bases funcionalistas. Mostrou algumas
possibilidades de tratamento das modalidades dentro de modelos funcionalistas
de estrutura frasal que consideram a organizagdo simultanea da sentenca como
mensagem e como evento de interagao (Dall'Aglio-Hattnher, 1996).
Considerando as fungoes representational e interpessoal da linguagem,
segundo Hengeveld, analisou os mecanismos segmentais de expressao da
modalidade epistemica, sustentando a hipetese de que o grau de
comprometimento do falante pode ser avaliado em correspondencia coin o
nivel da organizacao estrutural da frase em que o modalizador atua (Dall'Aglio-
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Hattnher, 1997b). De acordo corn o modelo funcionalista de descrigao dos
enunciados proposto por Hengeveld e Dik, analisou o papel que a forga

os constituintes extrafrasais e a organizacao transfrastica
desempenham na atenuacao ou reforco dos valores de certeza ou possibilidade
expressos pela modalidade epistemica e na construcao do efeito comunicativo
de (des)comprometimento do falante (Dall'Aglio-Hattnher, 1997a).

4. Consideragoes finais

Os estudos funcionalistas no Brasil tiveram significativo incremento na
ultima decada, tanto assentados em modelos altamente sedimentados e
desenvolvidos da Europa (Martinet, Coseriu, Halliday, Dik e seguidores) e
dos Estados Unidos (GivOn, Chafe), quanto inspirados em uma grande
variedade de trabalhos norte-americanos, como os de Thompson, Hopper,
Haiman, Traugott, Heine, Konig, Sweetser, Du Bois, e em pesquisas de
orientacdo cognitivista, como as de Langacker, Fauconnier e Lakoff.

Em alguns casos associada a pressupostos sociolinguisticos,
especialmente a Teoria da Variacao e Mudanca, a orientacdo funcionalista
conduziu, nos illtimos anon, urn sem 'Rimer° de pesquisas, muitas delas
interligadas em propostas conjuntas, preparadas por grupos constituidos.
Uma relacao de trabalhos publicados esta apresentada na bibliografia
acrescentada a este texto, e muitos outros vem sendo apresentados
comunidade e discutidos, devendo, proximamente, engrossar o conjunto das
pesquisas produzidas, no Brasil, na linha funcionalista de investigacdo da
linguagem.

Pe la dificuldade na obtencdo de dados, apesar de todo o esforgo
empreendido, muitas pesquisas podem ter ficado fora deste inventario, e alguns
notaveis pesquisadores nao tiveram no texto o destaque que mereciam, mas o
que aqui se apresenta acredito constitui uma amostra razoavel do estado de
desenvolvimento dos estudos funcionalistas no Brasil.
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I. Primeira Parte: A Teoria-Padrao (TP) e a Teoria-Padrao Estendida (TPE)'

1. A formagao de sintaticistas no period() da TP e TPE

A primeira notIcia no Brasil sobre gramatica gerativa veio de dois artigos
publicados na revista Tempo Brasileiro, em 1967, um de Lemle e outro de
Mattoso Camara, no qual esseilltimo afirmava ser o gerativismo uma variedade
do estruturalismo. 0 primeiro curso de gerativa no Brasil foi ministrado por
Sara Gudschinky, em 1994, na UnB. Mais tarde, a teoria 6 apresentada por
Miriam Lemle, no Museu Nacional; por Heles Contreras no I Instituto de
Lingufstica em 1968; por John Martin, em varios Institutos Brasileiros de
Lingaistica e depois na PUC-SP. As primeiras teses seguindo esta teoria foram
as de Eunice Pontes (1969/ 1973) sobre verbos auxiliares no portugues; de
Leila Barbara (1971/1975) sobre asseveragao e nao-asseveragao; e de Mary
Kato (1972/1974) sobre a semantica do artigo definido. A partir de entao, a
sintaxe na linha gerativa passa a ser ministrada tambem por professores que

A segunda parte do trabalho é uma expansao de KATO (no prelo) a sair na REVISTA DA
ALFAL. Os trabalhos no prelo e nao publicados foram excluidos, nesta versio, dada a
lirnitacio de paginas. Agradecemos a Mario Perini e Aryon Rodrigues pelos depoimentos
sobre o periodo relatado na Primeira Parte. Agradecemos a Ana Paula Scher, Helena Britto
e Marina Augusto, pela revisao da parte incluida na Segunda Parte.
" A autora contou com bolsa CNPq (Proc. 300814/88-89 renov.) e Auxflio FAPESP
(Proc. 98/13726-8).

Consulte-se Naro (1976) para uma boa retrospectiva do periodo.
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obtiveram sua formagdo parcialmente no Brasil e parcialmente no exterior,
atraves de Institutos e estagios.

Ate 1974, o ensino e a pesquisa da gerativa dependiam muito de
professores e orientadores estrangeiros, em geral americanos. Varios passaram
por aqui: John Martin, Mercedes Roldan, Carl Harrison, Marianne Esztergar,
Frank Brandon, Quentin Pizzini, Anthony Naro, Christian Rohrer. Naro,
conforme depoimento de Perini, foi, dos estrangeiros, o mais importante; aqui
se radicou e permaneceu, formando toda uma geragao no Rio no s6 de
gerativistas, mas tambem, e sobretudo, de variacionistas. John Martin teve
tambem certa influancia no inicio, tendo passado pela PUC-SP, PUC-Campinas,
UNICAMP e PUC-PR.

Na decada de 1970, havia alguns brasileiros estudando gerativa no
exterior: Antonio Carlos Quicoli, na Universidade de SUNY, Buffalo, o primeiro
brasileiro a obter Ph.D. na area, Milton Azevedo, na Universidade de Cornell
e Perini, na Universidade do Texas'. Com o retorno de Quicoli e de Perini,
cresce o espago da area. Quicoli vai para a UFRJ e depois para a UNICAMP e
em 1978 deixa o pais. Perini, que havia voltado para a UFMG, é contratado pela
UNICAMP. No Rio, Margarida B asilio3 e Mariza Pimenta-Bueno iniciam sua
atuagdo, apOs terem concluido doutorado, respectivamente, na Universidade
do Texas e na Universidade de Stanford'.

Tem inicio, assim, quatro pOlos principais de estudos gerativos: UFRJ,
PUC-SP, UNICAMP e UFMG. Na UFRJ tern andamento pesquisas orientadas
por Naro, Lemle e B asilio. Na PUC-SP formam-se pesquisadores sob a
orientagao de Mary Kato e Leila Barbara. Em Campinas, sob a orientagao de
Quicoli, Pizzini e Brandon, desenvolvem-se varias pesquisas. Na UFMG,
Eunice Pontes, apOs publicar suas dual teses, continua suas atividades ao
lado de Perini, indo exercer seu papel de formadora tambem na UnB.

As obras didaticamente mais imp ortantes foram o livro de Perini (1976)
sobre a TP corn analises do Portugues e o de Lemle (1984) sobre o period° da
TPE. Nao se pode deixar de referir, aqui, a publicagao dos Anais do Encontro

2 Vide Quicoli (1972), Azevedo (1973) e Perini (1974).
'Basilic) se dedica a area da morfologia derivacional, sub-area que nao faz parte da cobertura
deste trabalho.
4 Nao se pode deixar de mencionar aqui o papel importante que Aryon Rodrigues teve
na contratacao dos professores estrangeiros e no envio dos lingiiistas brasileiros aos
Estados Unidos para se doutorarem na area.
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Nacional de Lingtifstica da PUCRJ, que, ate 1986, ofereceram um painel
abrangente de quais eram as pesquisas realizadas e em andamento e de quem
fazia lingiiistica no Brasil.

2. As linhas de pesquisa privilegiadas

2.1. Lexico e sintaxe

Urn grupo de pesquisadores tern como objeto a decomposicao
semantica de verbos, de modo a correlacionar papel semantico dos argumentos
ao tipo de complementagao: causativas e incoativas (Lier, 1977; Votre, 1976);
modais (Miranda, 1975; Lobato, 1978, 1979); verbos "dar", "fazer", "tomar",
"ser", "estar" (Berthier, 1974); verbo "comecar" (Azevedo, 1977a); o verbo
"esquecer-se" (Oliveira, 1975); verbo "sujar" (Decat, 1978a); verbos de
percepcdo (Banos, 1977); modo verbal (Pereira, 1974; Favero (1974,1982), e
tempo verbal (Coroa, 1983); Trieweiler, 1976); auxiliares (Vasconcelos, 1976 e
Madureira, 1975); verbos de experiencia (Mioto, 1975); verbos denominais
(Arrais, 1981), verbos transitivos (Kato, 1976b) etc.

2.2. Estrutura sintatica do portugues

2.2.1. Sintagma nominal

Foram objeto de estudo as regras que convertiam NPs em pronomes e
indicavam o sentido e escopo do movimento: pronominalizacao (Mioto,1975;
Almeida,1977; Alves, 1975; Gamarsky, 1974; Martins, 1976; Oliveira, 1978;
Silva, 1975; Ikeda, 1977; Steiner, 1978); posicao do adjetivo no sintagma nominal
(Pazzini, 1978); gradacao de adjetivos (Vannucchi, 1977); regras de expansao
de constituintes (Lemle, 1978; Lemle e Naro, 1977);. movimento de
quantificadores (Maia, 1975; SinOes, 1974); possessivos (Campos, 1977; Perini,
1977); determinantes (Pontes, 1976); complemento nominal (Shibao, 1977;
Pereira, 1978; Schaff Filho).

2.2.2. Estrutura da oracao simples

Em relacao a passiva, buscavam-se evidancias de diferencas semanticas
entre as estruturas superficiais em relacao as ativas coin o proposito de mostrar
que provem de estruturas subjacentes distintas (Cunha, 1978; Arruda, 1978;
Vieira, 1978; Branco, 1979; Nascimento, 1978).

126
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Já emrelagao ao sujeito, foram objeto de analise a formulagao de regras
de supressao, movimento do NP sujeito e posicao desse NP na estrutura
profunda (Menezes, 1979; Teixeira, 1977; Kato, 1977); elipse (Kato, 1976a,1981;
Pimenta-Bueno, 1981b, Bittencourt, 1979; Gomes, 1975; Figueiredo, 1975).

Sobre concordancia verbal, trabalharam Humberto (1975); Veado (1981);
Martin (1975); Tondo (1976), entre outros.

Sobre movimentos e deslocamentos, foram analisados sintagmas
deslocados em afirmativas (Carvalho, 1975); construgoes SA-Adj-Sprep
(Brisolla, 1980; Bisol, 1972) e as interrogativas-Q (Decat, 1978b, 1980;
Alvarenga, 1981).

Em relagao a classes de palavras, foram estudados sob o ponto de vista
sintatico os predicados adjetivais (Alkmin, 1975); adverbios (Saraiva, 1979;
1980; Parisi, 1977); negagao (Brenner, 1977; Kneipp, 1978; Brandon, 1976) e
preposigoes (Sousa, 1977; Saliba, 1983); auxiliares (Tavares de Macedo, 1977);
e participios (Pimenta-Bueno, 1981a).

2.2.3. Estruturas oracionais complexas

Investigaram-se varios tOpicos relacionados a oragoes subordinadas:
fronteira entre oragoes (Rodrigues, 1975); oragoes relativas (Cardoso, 1976;
Mollica, 1977; Samara, 1976; Silva, 1977; Cohen, 1982; Pizzini, 1979); oragOes
finals (Waldrep, 1981); comparativas (Romualdo, 1975; Fontes, 1978); infinitivo
flexionado (Moraes, 1971); modo verbal (Perini, 1978). Sobre oragoes
coordenadas vide De Filipo (1977).

2.3. Comparagao de linguas

Comparacoes detalhadas entre construgoes do ingles e do portugues
foram apresentadas com diferentes propOsitos, tendo um sido o ensino de
linguas, e o outro, o avango da teoria gramatical. Os tOpicos sao: preposigoes
(Ramos, 1973; Schmitz, 1977); tempo verbal (Cerqueira, 1984); ordem dos
adjetivos no sintagma nominal (Lemle, 1979); formal gerundivas (Pereira, 1979);
subordinadas adverbiais no frances e no portugues (Machado, 1979); oragOes
relativas no portugues e no frances (Viana,1977); clfticos em espanhol e em
portugues (Senday, 1975); negacao no ingles e no portugues (Fiad, 1975);
"tag questions" no ingles e portugues (Cavalcante, 1972); estruturas iniciadas
corn verbo no ingles e no portugues (Szabo,1977); estruturas comparativas do
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ingles e do portugues (Fontes, 1978); estruturas complexas do portugues e do
ingles (Rocca, 1978), dentre outros.

H. Segunda Parte: A Teoria de Principios e Parametros

1. A formagdo de sintaticistas na linha da TPP

Duas teses defendidas na Franca por brasileiros de Minas Gerais (UFMG,
Belo Horizonte) iniciam a abordagem da TPP no Brasil: a de Milton do
Nascimento (1984), sobre a posposigao do sujeito no PB, e a de Moreira da
Silva (1983), sobre a assimetria de comportamento entre o sujeito e o objeto no
PB. Embora defendidas na Franca, faz-se mengao a esses trabalhos por terem
plantado a semente para muitas das questoes que seriam tratadas depois no
Brasil.

Uma outra lingiiista formada na Franca, Charlotte Galves (da UNICAMP)
6 tambemuma deslanchadora de pesquisas sintaticas na visa() da TPP. Muitas
das questOes corn que a perspectiva gerativista vem trabalhando no Brasil,
como, por exemplo, o fenomeno do objeto nulo referencial (Galves, 1984) ou as
peculiaridades das construgOes corn se (Galves, 1986a) e o enfraquecimento
da concordancia (Galves, 1993), foram tOpicos por ela tratados inicialmente.

Em 1988, apOs sua estadia de p6s-doutorado na Franca, Lilcia Lobato
(da Universidade de Brasilia) langa seu livro-texto (corn manual) sobre a teoria
da Regencia e Ligagao (Lobato, 1988a), que ajudou enormemente professores
e alunos a ensinarem e a aprenderem a TPP. Em 1992, sai em Portugal o livro de
Eduardo Raposo sobre a mesma teoria, obra que vem complementar, corn
dados do Portuguas Europeu (PE), o livro de Lobato.

Juntam-se a esses a seguir quatro lingiiistas da geragdo que havia passado
por outras escolas e vertentes te6ricas como o estruturalismo, gerativa-padrao,
padrao estendida, semantica gerativa, gramatica relacional e gramatica
categorial: Miriam Lemle (da UFRJ), Yonne Leite (do Museu Nacional), Carlos
Franchi e eu (ambos da UNICAMP). Miriam Lemle continua a trabalhar na
UFRJ, mas na perspectiva TPP. Yonne Leite deslancha, no Museu Nacional,
corn sua colega Bruna Franchetto, de formagao italiana, o estudo de linguas
indigenas na visao da TPP. 0 colega Franchi, embora se declarando ate hoje
urn ceptica da gramatica gerativa, atraiu, corn seu discurso filos6fico e brilhante,
muitos alunos para a area e atuou fortemente na formagao de sintaticistas.
Quanto a mim, depois de um tempo afastada da teoria, decepcionada por urn

0-0
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modelo de gramatica que se limitava a estudar restigoes as regras, voltei a
fazer gerativa, na decada de 80, apOs fazer uns cursos corn Rizzi, S afir, Whitman
e outros no Instituto da LSA de 1986, na CUNY, atraida com as ricas
possibilidades da versao de parametros na descried° empirica dos fatos
linguisticos.

Mais tarde, entra no cenario Esmeralda V. Negrao (da USP), corn Ph.D.
dos Estados Unidos, com tese sobre "controle" (Negrao, 1986). Ha tambem
doutores formados no Brasil comegando a atuar na graduagao e na p6s-
graduagao, na area da sintaxe. Entre eles, por exemplo, os seguintes ex-
doutorandos da UNICAMP: Carlos Mioto (UFSC), Jania Ramos, Marcia
Cangado e Eunice Nicolau (UFMG), Ilza Ribeiro (UEFS), Marcia D Vieira e
Marilia Fac6 Soares (Museu Nacional), Sonia Cyrino (UELondrina), Maria
Aparecida Torres Morais (USP), M. Eugenia L. Duarte (UFRJ), Vicente Cerqueira
(UFAcre), Maria Aparecida Lopes Rossi (Faculdade de Taubate), Rosane de
Andrade Berlinck (UNESP) e muitos outros a caminho. Mais recentemente,
houve o retorno de alunos que fizeram mestrado no pais e que voltaram com
Ph.D. do exterior, tendo sido ja absorvidos pelos programas de pOs-graduagdo
do pais. Sao eles: Lorenzo Vital (UFMG), coin doutorado da Franca, Maria
Cristina Figueiredo (UFSC), corn doutorado de Genebra, Jairo Nunes
(UNICAMP), corn doutorado dos Estados Unidos, Sergio Menuzzi (PUCRS)
corn doutorado da Holanda e outros tambem a caminho.

E assim, em Belo Horizonte, em Campinas, em Brasilia, no Rio, em Sao
Paulo e em Santa Catarina que se passou a ter os p61os principais de
investigagdo lingiiistica na linha da TPP.

2. Teoria e dados

A gramatica gerativa tem se centrado em dois tipos de pesquisa. 0 primeiro
tipo tem a ver corn os principios e o segundo corn os parametros, embora nem
sempre seja facil distinguir urn do outro, pois muitos dos parametros sao
associados a determinados principios.

0 portugues, a primeira vista, apresenta; ainda, outros fenomenos que
fazem duvidar de certos principios e conceitos dentro da TPP, como é, por
exemplo, o caso do dominio dos pronomes (Principio de Ligagdo). Enquanto
linguas como o ingles apresentam uma distribuicao claramente complementar
dos pronomes pessoais e dos reflexivos, o PB nao apresenta uma distilled°
tao Clara Os trabalhos de Galves (1986b) e (1997) o primeiro em resposta a

129
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Lem le (1985) abordam esse fenomeno. Tambem em relacdo a reflexivos (an afora,
na terminologia chomskiana), Franchetti (1997a e 1997b ) levanta problemas
sobre o que considerar urn item an afOrico.

Problemas na teoria do controle s-ao examinados por Negrao (1989), a
partir de dados do PB. Tambem o Principio da Categoria Vazia (PCV) e o Principio
da Subjacencia sdo discutidos por Lobato (1988b), corn dados do PB.

As linguas indigenas tambem tern sido uma fonte de questOes teoricas
como, por exemplo, o problema levantado por Franchetto (1996) sobre o
conceito de ergatividade; o problema do fenomeno da incorporndo como urn
processo sintatico levantado em Leite (1995); o problema da andfora a longa
distancia discutido em Vieira (1997a).

Outra tarefa para os pesquisadores gerativistas é estudar como os
diversos parametros postulados na teoria tern seus valores fixados em [+] ou
[-] nas linguas. Os trabalhos brasileiros tern-se concentrado principalmente
nessa tarefa, mas seus estudos apresentam uma caracteristica prOpria. Alan
de estudos de cunho estritamente gerativista, corn dadbs introspectivos,
grande parte dos trabalhos sdo baseados em dados empfricos. Assim, em
lugar de usar dados j a estudados por outras vertentes teOricas ou usar
exclusivamente dados de introspecgdo, nossa sintaxe sincronica é rica em
dados do dia-a-dia, que o lingiiista grava ou escuta. Alguns autores assumem
explicitamente "urn casamento" entre a teoria gerativa e a metodologia
variacionista, como é a linha seguida na UNICAMP por alguns professores,
cuj as ideias podem ser lidas em Tarallo & Kato (1989). Em tab alho mais recente
de Ramos (1992 e 1997a), ha uma reflexdo sobre as afinidades e diferengas
entre Chomsky e Labov. Foi essa forma de pesquisar que permitiu a Tarallo e
Kato iniciar urn projeto em diacronia, como se veil mais abaixo, e outro na area
da Gramatica do Portugues Falados , mais especificamente de uma sub-parte
desse projeto (Sintaxe H/Reln-Oes Gramaticais).

3. As linhas de pesquisa privilegiadas

Podem-se distinguir as seguintes linhas de pesquisa:

3.1. Estudos sobre a estrutura do portugues

SA Gramatica como um todo foi idealizada e coordenada por Ataliba de Castilho (USP)
e seus resultados podem ser vistos nos 6 volumes da Gramatica do Portugues Falado,
publicados desde 1990, pela Editora da UNICAMP, corn suporte da FAPESP.

133
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3.1.1. RelagOes lexico-sintaticas

Tres trabalhos te6ricos podem ser citados aqui: o de Lobato (1994a), o
de Dillinger & Nascimento (1994) e o de Franchi (1997), que discutem, ja numa
visa° Minimalista, a relagdo entre o lexico e a sintaxe, a possibilidade de
eliminagao do lexico como uma interface e a possibilidade das propriedades
poderem ser derivaveis na interface da Forma LOgica corn os sistemas
conceituais-intencionais.

Nessa Area da pesquisa se inscrevem os trabalhos de Whitaker Franchi
(1989) acerca de verbos ergativos e de Cangado (1995a e 1995b) sobre verbos
psicologicos. Outro trabalho na mesma linha e o de Viotti (1997) sobre as
relagoes tematicas corn o verbo ter. Usando a visa() de Jackendoff (1990),
Chagas de Souza (1997) analisa o caso dos causativos implicitos do PB.

Levantando a interessante questa° daprojegao de itens morfologicamente
complexos como V-DO, Pires (1996) indaga sobre a natureza desse elemento.
Tambem a estrutura argumental/tematica problematica de adjetivos como facil
6 analisada por Lobato (1989a). Outros casos de predicagdo ndo-verbal sao
analisados por Freitas (1991).

3.1.2. Sobre o Sujeito Nulo

A distribuigao do Sujeito Nulo é urn dos tOpicos mais explorados. Os
trabalhos sincronicos sao, em geral, de cunho teOrico e procuram discutir o
problema do licenciamento do sujeito nulo no PB, o qual, segundo o trabalho
diacronico de Duarte (v. abaixo), esta deixando de ter use referencial. Sao eles:
o trabalho de Galves (1987), que ja mostrava a diferenga entre o licenciamento
do sujeito nulo no PB e no PE; o de Figueiredo Silva (1996), que estuda o
fenomeno em relagdo a uma prop osta geral de estrutura da °raga°, atribuindo
o valor de variavel ao nosso sujeito nulo, o de Kato et alii (1996), que interprets
o sujeito nulo como urn apagamento em Forma Fonetica (FF); o de Galves
(1993), que o analisa na perspectiva de sua hip6tese geral de concordancia
fraca no PB; o de Negras° (1997a), que examina principalmente o fenomeno do
sujeito nulo nao-referencial, tratando-o como variavel presa a um quantificador,
em posigao A'; o de Novaes (1996), que procura examinar as propostas
anteriores, inclusive a proposta do sujeito nulo do tipo que tern as linguas de
tOpico zero, fazendo uma incursao pelo Minimalismo; e o de Nicolau (1995,
1997), que tambem procuram reinterpretar o fenomeno do licenciamento do
sujeito nulo referencial numa perspectiva Minimalista. Consta, ainda, uma
tese de mestrado de Mourdo (1996) sobre esse mesmo tOpico.
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Com tipos diferentes de dados e de analise, esses trabalhos mostram que
o topic° ainda esta aberto a muitas discussoes.

3.1.3. Sobre a Inversdo Verbo Sujeito

Desde o trabalho classic° de Nascimento (1984), o problema da inversao
VS no PB apresentou desafios. A restricao de mono-argumentalidade 6
demonstrada por Kato (1993a) como nab sendo exclusiva da inversao livre,
mas tambem abrangendo construgoes do tipo V2 e tambem as de deslocamento

direita corn resumptivo nulo. A autorareanalisa todas essas ordens VS como
falsas inversOes. 0 tOpico j a merece urn tratamento Minima lista em Vitral (1994),
que o estuda emrelagao ao fenomeno da concordancia. A inversao VS merece
atencao ainda, no contexto de reduzidas de gerundio, no estudo de Britto
(1994), onde nao ha concordancia. Urn trabalho queprocura verificar a relagao
entre o sujeito nulo e a inversao livre e o de Nicolau (1995), que analisa essas
duas propriedades do parametro do sujeito nulo como fenomenos
indep en dentes

Vej a-se ainda o trabalho empiric° sobre sujeito nulo einversao no corpus
NURC em Kato, Nascimento et alii (1996).

3.1.4. Sobre o objeto nulo no PB

Desde o trabalho de Huang (1984) para o chines e de Raposo (1986) para
o PE, a possibilidade de objeto nulo referencial passou a apresentar enorme
interesse para a sintaxe brasileira, que contava corn urn objeto nulo de
ocorrencia muito menos restrita do que no chines ou no PE. Wheeler (1981) ja
havia percebido esse fenomeno antes do advent°, da TPP, e Galves (1984)
analisa o fenomeno dentro dessa linha, dando estatuto de pronome vazio a
essa lacuna erefazendo essa analise (cf. Galves, 1989) ao longo de suapesquisa.
Kato (1993b) analisa o objeto nulo como urn clftico nulo, e Kato (1996a) analisa
o item lexical ele na posigao de objeto como resultado de duplicacao desse
clitico nulo. Cyrino (1996), cujo trabalho diacronico sera visto mais adiante,
faz uma retrospectiva dos estudos sobre o objeto nulo no portugues. Ha
tambem duas teses de mestrado abordando o assunto: a de Vanetti (1988) e a
de Assuncao (1993).

Alem do objeto nulo, tern-se, ainda, os trabalhos de Cyrino (1997a e
1997b) sobre objetos indiretos nulos e elipse de VP, fenomeno relacionado.
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3.1.5. Sobre fenomenos nas margens sentenciais

As construgoes interrogativas, e o movimento do elemento-Q
acompanhado ou nab de V, mereceram urn debate, na D.E.L.T.A., entre Kato
(1987) eLobato (1988c), tendo havido ainda um "follow-up" em Kato (1992).
Mioto (1994) estuda o fenomeno, ja dentro da proposta do criterio-wh, de Rizzi
(1991), de que o movimento do elemento-Q e o do verbo sao morfologicamente
determinados. 0 mesmo autor, (Mioto, 1997b), estudou, ainda, a correlacdo
entre as formas corn "é que" e "que". Ribeiro (1996a) trabalha coin o mesmo
tOpico (o criterio-wh, de Rizzi), j a usando a nogdo de tragos fortes e fracos, na
visa) minimalista. Uma andlise empirico- gerativista pode ser vista em Sikansi
(1994). 0 trabalho de Rocha (1990) ja é uma comparagdo entre as interrogativas
indiretas e as relativas livres. As interrogativas-Q foram ainda examinadas, em
urn estudo experimental sobre ilhas para extragdo, por Augusto (1994). 0
problema da extragaio 6 tambem examinado por Britto (1997a), que estuda o
caso das copulares e suas estruturas inversas. Modesto (1995) faz uma analise
original das clivadas epseudo-clivadas. Sobre construcoes -Q, em geral, merece
atencao ainda o estudo empiric° de Kato, Braga et alii (1996), que analisa, em
um sO estudo, interrogativas, clivadas e relativas, em corpus oral.

Sobre tOpico, ou deslocamento a esquerda, podem-se mencionar alguns
trabalhos, deixando outros para a sec-do de estudos comparativos. Corn base
em um INFL implodido, Galves (1993) analisa o tOpico como sujeito de AGR e
associa o fenomeno ao enfraquecimento da concordancia. Figueiredo Silva
(1996), por outro lado, introduz o topico em uma projegdo acima do IP, em
TopP, uma projecao distinta do lugar onde se posiciona o Foco sentencial. 0
trabalho de Modesto (1996) propbe que tanto TOpicos como Focos podem ser
ou gerados in-situ, ou movidos para uma posigao deslocada. Kato (1998)
propoe o deslocamento como resultado de movimento de urn predicado
secundkio; quando ele nao apresenta urn nixie() regente (topico pendente).

3.1.6. Sobre a estrutura do DP

Ha ainda estudos interessantes sobre a estrutura dos sintagmas nominais.
A posicao do possessivo e da frase genitiva PP é assunto de diferentes analises
te6ricas em Cerqueira (1995) e Muller (1996). 0 mesmo tema 6 tratado em Prado
(1997). Pon& (1996) estuda a estrutura argumental dos denominais e Castro
(1997) trata de categorias vazias no interior do DP. Em relagdo a ordem dos
adjetivos, consta uma disssertagao de mestrado sobre sua ordem, de B off
(1991) e um artigo &Nunes (1997). Sobre determinantes, consulte-se, ainda, o
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trabalho de Guimardes (1997a).
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Tambern a complementacdo do nome mereceu uma dissertagdo de
mestrado. Trata-se de Jorge (1986), que reve a distincao entre complemento
nominal e adjunto adnominal sob a luz da TPP.

3.1.7. Sobre complementacao

Alem do objeto nulo, ha ainda outros estudos que lidam com don-Ifni° da
complementacao, tais como o estudo sobre complementos inacusativos/
ergativos de Nuiies Costa (1989); de Nascimento e Kato (1995); de Duarte
(1993); e de Negrao (1992), este para um tipo especial de construcoes
inacusativas: as que contem uma oracao relativa.

Ha ainda um interessante estudo sobre objetos nus de Saraiva (1996). De
Matos (1991), tem-se urn estudo sobre a complementacao de verbos de
percepcdo

Como nao podia deixar de ser, complementos infinitivos merecem a atencao
de varios estudiosos. Incluem-se aqui tambem aqueles que trabalham corn o
infinitivo em contextos que poderfamos chamar de adjuncao, mas que podem
ser tratados como completivas de preposicao. Em ordem cronolOgica, tem-se:
o trabalho de Ribeiro (1988, 1989); o de Galves (1992); o de Botelho Pereira &
Roncarati (1993); o de Silveira et alii (1994); o de Luz (1994, 1997); o de
Figueiredo Silva (1997) e o de Nunes & Raposo (1997). Sobre complementos
subjuntivos, confira-se Santos (1996). Oracoes infinitivas e subjuntivas
apresentam urn problema comum de dependencia nominal ou temporal,
fenomeno estudado na sub-teoria de "Controle" na TPP. Estudos especfficos
sobre problemas de controle e complementack no PB sao encontrados em
Negrao (1986) e Negrao & Miller (1996). Urn estudo sobre complementacao
predicativa é o de Gongalves Pinto (1991), sobre o predicado verbo-nominal.
Dentro do projeto da Gramatica do Portugues falado, ja mencionado, ha urn
trabalho extenso sobre a complementacdo, no corpus NURC, de Dillinger,
Galves , Pagotto e Cequeira (1996), corn uma interpretacdo na linha da TPP.

Urn tOpico que tambein pode se enquadrar como sendo de
complementack 6 o de Kato & Castilho (1991) que, pouco convencionalmente,
tratam adverbios modalizadores como micleos predicadores com uma sentenca
como complemento.
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Embora nao se possa caracterizar como complementagdo no sentido
estrito, inclui-se aqui tambem o trabalho sobre construgbes comparativas de
Menezes (1989).

3.1.8. Sobre a inter-relagao sintaxe-morfologia

Muitos estudos diagnosticam algum fenomeno sintatico como
relacionado a morfologia fraca do PB. Mas ha tambem trabalhos que focalizaram
a concordancia como o principal fen omen°. Urn dos trabalhos é o de Botelho
Pereira (1984), sobre genero e 'Rimer() no PB. Outro trabalho é o de Lobato
(1994b) sobre a interpretagao de uma analise variacionista de concordancia
nominal sob a Otica da TPP.

Trabalhos sobre cliticos sao os que tipicamente trabalham corn um
problema morfo-sintatico. Mas o problema intrigante é a sua posigao. Por que
terfamos, nas lfnguas romanicas, a celebre Lei de Tobler-Mussafia, que exigia
cliticos em segunda posigao, da mesma forma que nas linguas germanicas ha
o requisito do verbo em segunda posigao? Que macleo funcional é responsavel
pelo seu posicionamento? A posigao original do objeto é ocupada por urn
vestigio ou urn pro? Por que algumas linguas admitem enclise e outras nao?
Qual a diferenga entre urn pronome fraco e urn clitico?

Todas ou
E

dessas questoes estdo envolvidas nos trabalhos
sobre cliticos. E o caso dos trabalhos de Galves, nesses altimos anos. Veja
tambem o trabalho de Silveira (1996).

Um trabalho interessante é o que envolve o comportamento curioso do
pronome voce e suas variantes oce e ce. Vitral (1996) trata o problema do
ponto de vista da gramaticalizagao e Ramos (1997b) considera que o estatuto
de ce é de um clitico. Nunes (1994b) mostra que ha, na verdade, uma redugao
fonolOgica geral do paradigma dos pronomes nominativos e Kato (1996b)
propOe que o PB tern nesses pronomes enfraquecidos o seu paradigma de
pronomes fracos, havendo semelhanga corn o que houve no frances antigo
(JOU>je).

0 problema da realizagao morfolOgica de caso é urn topic° abordado por
Ramos (1997c) trabalhandd corn sintagmas nominais quantificados.

Inclufmos sob esse tOpico tambem o estudo sobre. passivas de Chaves
(1997), cujo tratamento enfatiza o papel das categorias funcionais.
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A morfologia esta intimamente ligada a conceituagdo de categorias. Alem
disso, urn dos problemas que toda teoria sintatica formal enfrenta é o de
definir o conjunto de categorias. A definigdo de certas categorias enfrenta urn
problema maior do que a definicao de outras. E o caso, por exemplo, da classe
dos adverbios6 e das preposigOes.

Assim, dentro desse tOpico podemos citar o de Sal les (1992) que distingue
PPs selecionados e nao selecionados pelo nixie° verbal. Tambem Berg (1996)
discute a natureza categorial das preposigoes. Sobre a classe dos adverbios,
ha ainda o trabalho de Oliveira (1996). Outro estudo é o de Moutella (1995)
sobre o gerundivo, que a autora define como urn nude() Aspectual.

3.2. Estudos Comparativos

3.2.1. Sobre sujeito nulo

0 trabalho de Duarte (1997) compara o fenomeno do sujeito nulo no PB
e no PE e o de Oliveira (1997) o compara corn o italiano. Ambos os trabalhos
mostram que o PB privilegia o preenchimento.

3.2.2.Sobre as margens sentenciais: as chamadas posigoes A'

Esse tepico tambem tern merecido uma certa atencao na sintaxe
comparativa do PB. Desde o trabalho classic° de Pontes (1987), o PB tern sido
comparado as linguas orientais, como uma lingua de proeminencia de t6pico.
Isto quer dizer, em termos da TPP, que ha urn use irrestrito de deslocamento
esquerda, propriedade essa correlacionada corn a possibilidade de objeto nulo
referencial. Kato (1989), comparando o PB corn o japones, analisa o sujeito
posposto e interno a VP como correlato ao sujeito com -ga em japones e o
sujeito externo a VP como correlato ao sujeito corn -wa, correspondendo essas
distingoes a oposicao juizo categOrico vs. tetico de Kuroda (1976). No estudo
de Kato & Raposo (1996), os autores comparam construgoes de foco, de
tOpico e interrogativas do PE e do PB. Retomando a visdo de Kuroda (op. cit.),
temos o trabalho de Britto (1996), que propOe SP como o lugar do deslocado e
analisa as estruturas corn deslocamento, no PB, como a representagao do
juizo categ6rico.

As oragoes interrogativas, corn pronome interrogativo, foram analisadas,

por exemplo, os trabalhos sobre adverbios em: CASTILHO, A. (org.) (1990) e ILARI,
R. (org.) (1992).
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do ponto de vista comparativo, em tits linguas romanicas, por Mioto (1989): o
espanhol, o PE e o PB. Essas mesmas construcoes mereceram, ainda, urn
estudo de Menuzzi (1994), que compara PB e PE, atribuindo a existencia ou
ndo do movimento do verbo para COMP um valor parametric°.

Ha ainda um trabalho sobre relativas em Zuiani (1988).

3.2.3. Sobre a estrutura da oracao: posicao de adverbios e quantificadores

Quando o assunto é a estrutura da oracao e o movimento do verbo, a
comparacao corn linguas que movimentam ou no o verbo 6 inevitavel. Como
vimos acima, na secao 3, a posicao dos adverbios e quantificadores tern sido
usada como diagn6stico da posicao do verbo na sentenca. Varios estudos
abordam esse tema no PB, numa abordagem comparativa, dentre eles: Galves
(1990); Vitral (1992); Kato & Nascimento (1996) eFigueiredo da Silva (1996). 0
interesse do tOpico reside no fato de que o PB apresenta mais posigOes do que
o ingles e o frances para posicionar os adverbios e os quantificadores
flutuantes. Analises alternativas, corn diferentes formas de implodir o micleo
flexao, sac, apresentadas.

No dominio da complementacao por dois objetos,temos ainda os estudos
de Scher (1996,1997) e os de de Salles (1996a, 1996b, 1997) que comparam o
portugues e o ingles.

Entre os estudos comparativos sobre a estrutura interna dos DPs temos
os de Lobato (1989b e c), que comparam o PB corn o frances. Outro estudo de
Lobato (1993) estuda a colocacao dos adjetivos do ingles e do portugues.

Na sub-area da morfologia de caso, temos Duarte (1987) sobre as passivas
no portugues e no ingles; um estudo comparativo de Groppi (1997) sobre
pronomes no PB e no espanhol do Uruguai; e uma tese de mestrado, de Luize
(1997), sobre o PB e o PE acoreano falado em Santa Catarina. Sobre clfticos,
temos Galves (1994), comparando o PB corn o PE.

3.3. Estudos diacronicos

No Brasil, o estudo da gramatica na perspectiva diacronica levantou
interesse no period°, em vista das enormes controversias sobre a existencia
ou nao de urn idioma brasileiro. Varios pontos dessa controversia podem ser
recuperados em Tarallo (1993), para quern sO um estudo rigoroso da lingua, em
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seus aspectos estruturais, pode responder linguisticamente se temos ou nao
uma nova gramatica. Contudo, uma vez que a visao parametrica so fazprevisbes
sobre propriedades de construgoes gramaticais, ela nao entra na discussao

sobre identidade lingiiistica. 0 frances antigo tinha
propriedades diferentes do frances moderno, como se pode ver no estudo
classic° de Adams (1987) e de Roberts (1993a), que alegam ter havido of uma
mudanga parametrica. Continua-se a assumir, contudo, que se trata da mesma
lingua externamente definida, embora internamente se trate de gramaticas
distintas. 0 trabalho de Vilanova (1989) tambem estuda mudangas na ordem
do frances antigo.

Alguns estudos diacr'Onicos vao ate o latim, como 6 o caso do estudo de
Lemle(1987) sobre a ordem no latim e em Cambes.Em outro trabalho, Oliveira
(1992) estuda o aparecimento do artigo definido no latim vulgar portugues.

Os estudos do portugues arcaico que aqui relatamos, embora escritos na
visa° da TPP, tiveram o solid° suporte de Mattos e Silva, na selegao e leitura
dos textos. Sao eles os trabalhos de Ribeiro (1993, 1995, 1996b), principalmente
sobre a ordem dos constituintes; e o de Augusto & Guimaraes (1996), sobre o
sujeito na Carta de Caminha. Parecem ter sido exatamente as mesmas
propriedades do frances antigo que se perderam no portugues, conforme diz
Roberts (1993b), embora em period° de tempo muito maior.

Os demais estudos tomam principalmente os dados do classic° para o
presente.

Continuando o terra da ordem dos constituintes temos os trabalhos de
Torres Morais (1993, 1995, 1997), para as declarativas, e os de Duarte (1992) e
Lopes Rossi (1993, 1996) ,para as interrogativas. Na pesquisa dessas autoras,
observa-se a perda das propriedades V2. Torres Morais, em seus trabalhos,
aborda a posigao dos clfticos, topic() que 6 amplamente investigado em outros
trabalhos. Outro trabalho da autora 6 o que aborda a historia da construgdo de
topicalizagao (Torres Morais 1996). Lopes Rossi verifica nao so a perda do
movimento do verbo, mas do pr6prio pronome interrogativo-Q. Seu trabalho
faz ainda uma analise das interrogativas com o expletivo "6 que", derivando-
as de oragOes clivadas. Discutindo esse trabalho e o de Kato & Raposo (1996),
que deriva a forma "0 que que aconteceu" de "0 que 6 que aconteceu", Mioto
& Figueiredo Silva (1995) apresentam uma crftica a essa analise.

Andrade Berlinck (1995) estuda a perda da ordem VS nos varios contextos
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(V1, V2, V3), ja mais prOximo do presente, e confirma a hipOtese de Tara llo &
Kato (1989) de que os in acusativos sao o dominio de resistencia da mudanca.

A seguir, temos os trabalhos sobre cliticos. Urn dos primeiros trabalhos
a mostrar a perda dos cliticos é o de Albuquerque (1982), que estuda o caso do
dialeto mineiro. Esse fenomeno e observado como urn fato mais geral dos
cliticos no PB por Pagotto (1992) e como um fato mais especifico do clitico de
terceira pessoa por Cyrino (1994). No primeiro se estuda mais a fundo a perda
do movimento do clitico e no segundo a forma como o objeto nulo foi ampliando
o seu dominio. Nunes (1993) da uma interpretacao fonolOgica da perda do
clitico. Esse autor é tambem conhecido por seus trabalhos sobre o "famigerado
se" (Nunes, 1990, 1995). Um deles mostra a perda da passiva corn se em favor
das construgoes corn o se impessoal e o outro estuda a perda do anafOrico se.
Ha ainda o estudo de Britto (1997b) sobre os cliticos nos seculos XVIII a XIX.
Trabalhos teOricos de interpretacao dos fatos diacronicos do clitico no
portugues sao os de Galves, como, por exemplo, Galves (1996).

Os estudos de Duarte (1993 e 1995) descobrem a perda diacronica e em
tempo real do sujeito nulo referencial no PB, atribuindo essa mudanca a reducao
do paradigma de concordancia. Negrao & Milner (1996) contestam a tese da
mudanga defendida por Duarte, trabalhando tambem corn os pronomes
possessivos e nulos. 0 trabalho de Cyrino, Duarte e Kato (1996) relaciona a
perda do sujeito referencial nulo do PB corn o aumento do objeto referencial
nulo, mostrando que as duas mudancas obedecem a um mesmo criterio de
lexicalizacao: a hierarquia de referencialidade. Tomando os estudos de Duarte
(ops. cits.) para sujeito nulo e o de Cyrino (op. cit.) para objeto nulo, Oliveira
(1995) analisa as pro-formas assertivas (respostas curtas), que no PB podem
aparecer expressas por um ralcleo verbal, conforme linguas que podem ter
esses dois argumentos omissos, constatando que a copula, em sua forma
invariante E, vem substituindo os outros verbos.

No dominio dos sintagmas nominais, temos o estudo de Cerqueira (1993)
sobre a mudanca no paradigma dos possessivos. Ha tambem o artigo de Kato
(1993c), que propoe uma analise nova para as relativas resumptivas e
cortadoras, derivando-as de extracao da posicao de deslocamento. Um outro
estudo 6 o de Carvalho (1992) sobre a diacronia do verbo ser.

0 trabalho de lingtifstica histOrica de Almeida (1985) faz urn estudo
interessante acerca das classes de palavras, discutindo as oscilagoes
encontradas em sua classificacao nos compendios gramaticais. Este estudo

139



KATO & RAMOS 121

sugere que tais oscilacoes nao parecem ser urn fenomeno acidental, podendo
ser o fato atribuido a reanalise de tais categorias.

3.4. Estudos sobre linguas indigenas brasileiras

Os estudos indigenas na linha da TPP iniciaram-se corn a tese de
doutorado de Daniel Everett (1983).

E surpreendente o interesse que a teoria da TPP despertou nos estudiosos
das linguas indigenas, principalmente para os pesquisadores do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, tradicionalmente conhecido pelas suas pesquisas
sobre as linguas e a cultura de nossos indios.

0 grupo desenvolve presentemente urn estudo comparativo da sintaxe e
morfologia das linguas Kuikuro, Guarani, Karaja e Tikuna, no que diz respeito
a estrutura da clausula e a linearizagdo em sua ordem SOV, j a na visao minimalista
de Kayne (1994) e Chomsky (1993).

Cada um dos autores, especialista em alguma dessas linguas, ou mais de
uma, conduz, alan disso, urn estudo aprofundado da sintaxe e morfologia de
sua lingua-objeto. Assim, temos os trabalhos de Maia 1997a, b e c) e Maia
(1998, 1999) sobre a estrutura clausal, o movimento-wh e a deixis espacial e
empatica do Karaja; os de Franchetto (1990, 1994, 1996) sobre a ergatividade
do Kuikuro; os de Face, Soares (1989) sobre ordem, caso e movimento no
Tikuna; os de Leite (1991, 1994) sobre a causatividade, a ndo-
configuracionalidade, atividade/ergatividade e a incorporagdo nominal no
Tapirape, e finalmente os de Vieira (1989, 1995a e b, 1997 a, b e c) sobre a lingua
Assurini, em seus aspectos nao-configuracionais, quantificacionais e de
marcagdo de caso. Ha ainda varios trabalhos em co-autoria de Leite & Vieira
(1990, 1995 e 1996), com contelido comparativo.

Em outras universidades, verifica-se tamb6m urn trabalho com linguas
indigenas na linha da TPP. E o caso de Pereira (1992), que trabalhou corn o
Maxacali; o de Lovato do Nascimento (1995) sobre o Kaingang; os de Aguiar
(1988, 1994), sobre o Katukina; e o de Pires (1992) sobre a lingua Jeromiti.

Dois trabalhos estudam a categorizagdo das palavras em linguas indigenas
para a fungal() de expressdo de atributo. Sao eles os de Viana (1995) e o de
Oliveira (1995) sobre as linguas Karaja e Ibibo, respectivamente.
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3.5. Estudos sobre outras linguas

Embora sejam poucos os trabalhos sobre outra lingua, diferente do PB
ou de uma lingua indigena, tais trabalhos sao importantes do ponto de vista
teOrico e tambem descritivo.

Os primeiros sao os de Ilari & Franchi (1985) e Franchi & Ilari (1986)
sobre clfticos e inversdo no bieles, pane de urn projeto maior sobre esse
dialeto italiano. 0 segundo é o de Duarte (1994) sobre o fenomeno das
preposicoes desacompanhadas do ingles e o terceiro, da mesma autora (Duarte,
1990), sobre reanalise. 0 prOximo e um artigo do lituano, de Nunes (1994a)
sobre a concor(M.ncia no participio, ja na (Aim Minima lista. Outro trabalho, de
mestrado, que trata de concordancia e o de Schlachter (1996) que trabalha corn
o dialeto alemdo renano-palatino, tambem dentro do Minimalismo. Ha ainda
outro trabalho de mestrado, de Figueiredo Silva (1988), sobre clfticos no galego.

Constam tambem duas teses de mestrado, uma sobre a ordem no alemao
(Weichel, 1997) e outra sobre a sintaxehisterica do trances (Vilanova, 1989).

3.6. Estudos nas interfaces

Corn as mudancas operadas a partir do Minimalismo, os niveis de Forma
Ldgica (FL) e de Forma Fonetica (FF) passam a ser os finicos niveis'
conceitualmente necessarios. Embora alguns dos trabalhos citados nao
trabalhem ainda sob essa Otica, ja os classificaremos como trabalhos nas
interfaces devido a sua natureza. Considerareremos como relevantes no nivel
de FL os trabalhos que dizem respeito a escopo como e o caso da negacao e de
quantificadores. Quanto a trabalhos na interface sintaxe-fonologia, incluiremos
aqui os trabalhos que analisam algum fenomeno do ponto de vista sintatico e
fonolegico ou prosOdico.

Dos trabalhos que tern a ver corn a interface FL, valem mengdo os
trabalhos de Mioto (1992, 1997a e 1997b), que analisam a estrutura da negacao.
Sobre quantificadores, um trabalho exaustivo e profundo 6 o de Negrao (1997b)
usando a teoria de milltiplos rnicleos funcionais para os varios tipos de
expressao quantificada.

Dos trabalhos que tern a ver corn a FF, vale mencao aqui o trabalho de
Galves & Abaurre (1996) sobre os cliticos no PB contemporaneo; o de Callou
et alii (1993) sobre a sintaxe e a prosedia de sentencas corn topicalizacao e corn

1 4 1



KATO & RAMOS 123

deslocamento a esquerda; o de Leite et alii (1996) sobre a pros6dia de
construgoes com tOpicos e adjuntos; e o de Kato (1996b) sobre a correlagao
Otima entre tragos fonolOgicos e tragos semanticos na mudanga e aquisigao
da lingua. Nessa interface situa-se tambem o projeto interdisciplinar "PadrOes
prosedicos, fixagdo de parametros e mudanga gramatical", coordenado por
Antonio e Charlotte Galves, do qual urn dos trabalhos em circulagdo 6 Galves
& Galves (1995), que propoe uma modelagem matematica da relagao da pros6dia
corn a sintaxe na mudanga da colocagao de cliticos no portugues europeu.

Urn trabalho de reflex-do teOrica sobre a sintaxe e a pros6dia na perspectiva
Minima lista 6 o de Guimaraes (1997b).

III. Terceira parte: os anos de 1998 e 1999

Nesta secao alistamos os illtimos tftulos publicados que nos chegaram
as maos depois do artigo pronto, razdo por que os trabalhos aparecem apenas
listados.

1. Estrutura do portugues brasileiro

ABAURRE, M. B. and C. GALVES (1998) As diferengas ritmicas entre o
portugues europeu e o portugues brasileiro: uma abordagem otimalista e
minimalista. D.E.L.T.A 14: (2): 377-403.

ABREU, S. P. (1998) A negacao sentencial: da teoria de principios e
pareimetros para o programa minimalista: uma investigactio atraves
do Portugues Brasileiro. Tese de Doutorado. PUC-RGS.

CASSANDRO, M.; P. COLLET; A. GALVES; and C. GALVES (1999) A
Statistical-Physics approach to language acquisition and language
change. Physica A 263: 427-437.

CHAVES, T. R. A. P. (1999) Construcoes participiais do portugues do Brasil.
USP: Dissertagdo de Mestrado.

CYRINO, S. M. L. (1998) 0 objeto indireto nulo no portugues brasileiro.
Signum 1: 35-54.

(1999) A categoria "INFL" no Portugues Brasileiro. Estudos
Lingiiisticos XXVIII 449-454.

FILETTI, E. (1999) 0 fenomeno dos objetos implicitos nos verbos no portugues
do Brasil. Dissertagdo de Mestrado, UFMG.

FRANCHI, C.; E. V. NEGRAO; E. S. VIOTTI (1998) Sobre a Crramatica das
OragOes Impessoais com Ter/Haver. Revista D.E.L.T.A. 14, N.° Esp.:
113-140.
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KATO, M. A. (1999) ConstrugOes de deslocamento a esquerda e o parametro
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IV. Quarta Parte: ConsideragOes finais

Uma olhada nos dados desta retrospectiva mostra que, de uma decada
de setenta timida, entramos com toda forga na decada de oitenta e noventa.

A quantidade de professores visitantes dos Estados Unidos e Europa
mostra que o pais se abre para fora, nao so para ouvir, mas tambern para ser
ouvido. A importancia do contingente formado no exterior esta na ponte que
eles estabelecem entre o centro onde fizeram seu doutorado e a instituigdo a
qual eles se filiam.

0 grupo de gerativa é hoje urn grupo respeitado, nao s6 pelo rigor formal
de seus trabalhos estritamente gerativistas, mas pelo que ele tern conseguido
produzir no campo empiric°, seja em forma de diacronia, seja em forma de
gramatica da fala, seja na descriglo de linguas indigenas. Isso para nao falar
das contribuigoes na area da psicolingilistica.

Assim, esta retrospectiva mostrou que, enquanto a sintaxe se torna cada
vez men or, "minimalista", o numero de pesquisadores nessa linha aumenta em
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tamanho e expressdo.
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1. DelimitacOes preliminares

1.1 Introducao

Iniciarei corn uma citagdo, que julguei pertinente, para desenvolver a
minha reflexao sobre o tema proposto referente as orientagoes atuais, no Brasil,
dos estudos histOrico-diacronicos sobre a lingua portuguesa. Retirei a citacao
do bem sucedido livro organizado por Mary Kato e Ian Roberts, Portugues
brasileiro: uma viagem diacronica. Diz Mary Kato na sua Apresentacao
dessa obra coletiva:

`A sociolingiiistiat floresce nao apenas no Brasil, mss em to. do o
continente americano: Canada, Estados Unidos e America Latina. E
a vocacao do colonizado, em busca da identidade lingiiistica propria.
Mas mexer corn o problema da identidade é mexer corn a Historia.
Quer-se saber como tal identidade foi adquirida' (1993: 14).

Tern-se afirmado, e eu mesma ja afirmei em outros trabalhos (1988, 1993,
1996a, 1997), e voltarei a discutir a questao mais adiante, que o retorno dos
estudos histerico-diacronicos no Brasil, esse novo e renovado fluxo, depois
do refluxo entre 1960 e 1980, deve-se aos desenvolvimentos externos de duas
orientagOes predominantes da Linguistica contemporanea, nomeadamente,
da S ociolingiiistica quantitativa ou variacionista, corn suas origens no
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Empirical foundations for a theory of language change, de U. Weinreich, W.
Labov e M. Herzog, de 1968, e do modelo gerativista parametric° da decada de
oitenta, que, considerando a variagdo interlingufstica, trouxe a especulagdo
da teoria questoes fundamentais em que se interrelacionam a aquisigao
questa° sempre presente, desde as origens, nos modelos chomskyanos
mudanga lingdistica, ate entdo questdo secundaria nos gerativismos anteriores.

A razdo de ter iniciado corn a citagao acima se justifica pelo fato de que se
soma, no Brasil, a pressdo que sobre nos se exercem os desenvolvimentos
externos recentes da ciencia em que trabalhamos, o problema que é, a meu ver,
fundamental daLinguisticabrasileira: o de compreender e explicitar o portugues
brasileiro, tanto na abordagem de sua estrutura heterogenea e de seu
funcionamento sincronico intrinseco, como em comparagdo corn o portugues
europeu, do qual se desenvolveu, em contexto histOrico multilingufstico
considerem-se as linguas indigenas autOctones, as linguas africanas, a forga,
trazidas e as linguas que chegaram nas multiplas faces da emigragdo e ainda
em comparagdo corn as linguas irmds romanicas, tanto na sua face europeia
como na sua face americana.

Assim sendo, penso, para alem dos modelos teOrico-metodolOgicos que
buscamos, ha uma motivagdo interna, nossa, que nos atrai para a vertente
histOrica da Lingilistica: a questdo linguistica da lingua que usamos.

Decorrente disso, como procurarei mostrar na segunda e terceira partes
deste texto, os estudos histOrico-diacronicos que se desenvolvem nesses
illtimos anos no Brasil, em geral, se orientam para o portugues brasileiro, nao
so aqueles que do presente olham o passado, mas tambem aqueles que do
passado olham o presente e ate mesmo aqueles que, fixando-se em uma
sincronia passada, ndo ignoram, como referencia,. o presente.

Considero que, antes de entrar no tema central, convern delimitar, como
preliminares, algumas conceituagoes, para evitar possiveis ambiguidades, e
ainda fazer urn breve excurso sobre o passado dos estudos lingiiisticos no
Brasil, para chegar ao nosso foco: o que se esta fazendo nos dias que correm
no campo dos estudos histerico-diacronicos sobre o portugues.

1.2. Breves conceituagoes

Afirmei antes que a vertentehistOrica da Lingiiistica nos atrai. Procurarei,
entdo, explicitar o que estou designando por vertente historica da
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ou sej a, o que conceituo como Lingilistica HistOrica.
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Ha toda uma tradigao na histOria da Linguistica, sedimentada desde o
seculo XIX, quando a Linglifstica nao precisava ser adjetivada, ja que toda ela
era historica, que identifica.a Linguistica HistOrica como aquela Lingilistica
que se ocupa do passado das linguas e do seu processo de mudanga ao longo
do tempo, quer se trate de uma imica lingua, quer se trate do estudo comparado
entre linguas de uma mesma famlia genetica ou nao. E essa a concepgdo
normal em torno do conceito de Lingilistica HistOrica, encontrada em dicionarios
e manuais de Lingilistica e que se mantern ate hoje. Veja-se, por exemplo, na
recente obra de W. Labov, Principles of language change, a sua definigao: 'A
tarefa da lingiiistica histbrica é explicar as diferengas entre o passado e o
presente' (1994:21).

Tomarei umaposigao, que ja externei ha alguns an os (1988), em que esse
sentido dado a Linguistica histOrica nao é excluldo, pelo contrario, é o que
designei por Lingiiistica Historim stricto sensu. Fundada, contudo, no ja.
classic° Empirical foundations for a theory of language change (1968) e corn
o respaldo da argumentagao de Eugenio Coseriu, no tambern ja classic°
Sincronia, diacronia e historia, propus e proponho que, a par da Lingliistica
HistOrica no seu sentido estrito, se considere a Linguistica Historica lato
sensu, que sera todo estudo lingiffstico que se funde em base de dados
necessariamente datados e localizados.

Embora, em nenhum momento dos Empirical foundations, seus autores
considerem estudos de variacao sincronica, quer espacial, quer social,
Linglifstica HistOrica, a relagdo `Clue eles demonstram entre variagao sincronica
e mudanga diacronica permite incluir no campo da Linglistica HistOrica no
sentido lato analises sincronicas datadas e localiladas, portanto,
historicamente contextualizadas.

Alias, se foi a obra Empirical foundations que trouxe a cena recente a
relagao entre variagao sincronica e mudanga diacronica, desde a segunda
metade do seculo XIX esta relagao se estabeleceu quando, do ambito da
Lingiilstica HistOrica no sentido estrito, se iniciaram os estudos de dialetos
sincronicos, sobretudo, e claro, os considerados mais arcalzantes, para melhor
explicitarem-se mudangas ocorridas. Nasceu, assim, a Di alectologia romanica
e germanica, como urn desdobramento natural da Lingifistica HistOrica, centrada
no passado das linguas.
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Contudo, foi o respaldo de Eugenio Coseriu que me decidiu a alargar a
minha compreensdo dos estudos histOricos, delimitando-os e designando-os
como Lingiiistica Historica stricto e lato sensu. Coseriu ndo usa tais
designagoes, fala ele de descried() e historic( da lingua:

`A descried() e a historia da lingua situam-se, ambas, no nivel
historic° da linguagem e constituem juntas a lingiiistica
historica... A lingua se faz...: e um fazer-se num quadro de
permanencia e continuidade... Mas o fato de se manter
parcialrnente identica a si mesma e o fato de incorporar novas
tradiedes é, precisamente, o que assegura a sua funcionalidade
como lingua e o seu carater de objeto historic°. Um objeto historic°
so o e, se é, ao mesmo tempo, permanencia e sucessdo'. (1979:
236-238)

Uma outra delimitagdo que considero necessaria 6 a diferenca que nem
sempre se estabelece entre historic° e diacronico.

Sabemos todos que a oposigdo sincronia/diacronia se firmou a partir do
Curso saussuriano e se definiu como dual formal de abordar a linguagem
humana: a analise dos sistemas lingiiisticos em nivel abstrato nas suas relacoes
de simultaneidade e de sucessividade, respectivamente. A sucessividade
temporal, diacronica, associa-se, em geral, o qualificador historic°. Contudo,
tanto os modelos diacronicos dos estruturalismos, como os modelos
diacronicos dos gerativismos sao, de fato, a-histOricos, porque excluem os
fatores sOcio-politicos, enfim historicos, na compreensdo da questao central
da mudanga lingiiistica. Basta que se leia a teoria da mudanga fonica no classic°
do estruturalismo diacronico Economie des changements phonetiques de
Andre Martinet e, como exemplo recente, da teoria sintatica gerativa diacronica
a seguinte formulack de A. Battye e I. Roberts, em Clause structure and
language change:

maioria do trabalho tradicional na linguisticrc historica e na
filologia e trabalho sobre R-language'... a andlise de uma lingua
como 'E-language' e independente em principio de qualquer
propriedade que possa ser atribuida a mente/cerebro dos falantes
nativos dessa lingua... a gramatica gerativa concerne a 'I-
language". (1995:7)

Depois de relacionarem 'questoes tradicionais' da Lingiiistica HistOrica,
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afirmam:

`qualquer resposta que possamos divisor para as questOes dadas
dependerti desta questao: quais sao os mecanismos da mudanca
de parametros... Acreditamos que o estudo da sintaxe diacronica
uma vez que nos cid um insight nos mecanismos da mudanca de
parametros, pole -nos dizer alguma coisa sobre a marcacao de
parametros, isto é, sobre a aquisicao da linguagem'. (1995: 6-7)
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A rigor, a designagao analise diacronica sO deveria ser utilizada quando
se tratasse de estudos de mudanga no quadro teOrico da teoria dos sistemas
ou no quadro teOrico da teoria da gramatica, em que os dados sao argumentos
empfricos para os modelos te6ricos, abstratos. Num sentido mais leve,
continua-se a utilizar diacremico por historic°, confundindo-se os dois
conceitos. Uma vez que, na atualidade, uma das abordagens mais proeminentes
da mudanga lingiifstica se encontra no modelo gerativista, que associa aquisigao
e mudanga, vale ficar aqui destacado que, nos dial que correm, Linguistica
Hist6rica e Lingtifstica Diacronica devem ser consideradas como conceitos
distinguiveis, como alias nao deveria deixar de ser.

Para sintetizar e concluir essas breves reflexoes sobre alguns conceitos
preliminares, cumpre reafirmar que considerarei no desenrolar deste texto os
conceitos de Linguistica Historica lato sensu, que inclui descrigoes e
interpretagOes sincronicas datadas e localizadas, Linguistica Historica stricto
sensu, que se concentra na mudanga linguistica no tempo, levando em
consideragao fatores intralingilisticos ou estruturais e fatores extralingufsticos
ou sOcio-histOricos e Linguistica Diacronica, que, tratando da mudanga no
tempo, se concentra no sistema ou na gramatica, depreensOes teOricas que
subjazem as linguas histOricas.

1.3. Breve excurso sobre o passado

Situo o que denominei novo e renovado fluxo nos estudos histbrico-
diacronicos, no Brasil, nos inIcios dos anos oitenta. Urn indicador externo e,
diria, oficial para isso esta no fato de que 6 em 1984 depois de longo recesso

que ocorre no encontro anual da Associagdo Brasileira de Linguistica urn
evento de natureza histOrico-diacronica: uma Mesa Redonda, coordenada por
Carlos Franchi, intitulada Problemas de Linguistica Historica, de que
participaram Fernando Tarallo, Marco Antonio Oliveira e Carlos Alberto Faraco,
entao recem-doutores, os dois primeiros vindos da Pennsylvania laboviana e
C. A. Faraco, de Salford, onde cumprira doutorado corn o romanista Martin
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Harris. Renascia a Fenix! Permito-me plagiar o tftulo da comunicacdo de F.
Tara llo nessa Mesa: "A Fenix finalmente renascida!". Referia-se a volta aos
estudos histOricos, decorrentes sobretudo da Sociolingiifstica laboviana.

De fato, quando se institucionaliza e academiciza a Lingdfstica no Brasil,
ou seja, a sua entrada como disciplina obrigatOria no currfculo mfnimo dos
cursos superiores de Letras no Brasil por lei, em 1963, aportaram, eprecariamente
se generalizaram, ja corn enorme atraso, os modelos analfticos sincronicos
estruturalistas, logo seguidos, atropeladamente, pelos gerativo-
transformacionais que, pelos infcios de setenta, ja apagavam as orientaceOes
estruturalistas que mal se sedimentavam. Sem dirvida, a decada de sessenta
foi urn divisor na hist6ria dos estudos lingiifsticos no Brasil.

Na primeira metade deste seculo, contudo, a orientacao hegemonica nos
estudos lingtifsticos no Brasil foi de natureza historicista como, alias,
dificilmentepoderia deixar de ser. Segufamos uma tradicao herdada de Portugal

por sua vez seguindo orientac-Oes francesas e alema's que tinha como
grande modelo a extraordinaria obra do polfgrafo portugues Jose Leite de
Vasconcellos. Em outro trabalho, apresentado em 1996 ao grupo de
Historiografia Lingiifstica da Associacao Nacional de POs-graduacao em Letras
e Lingiifstica, intitulado Sobre desencontros e reencontros: Filologia e
Lingiiistica no Brasil no seculo XX, desenvolvi com detalhes o entremear-se
da Lingiifstica chamada moderna, desde 1938, pela segura e isolada mao e
cabeca de Joaquim Mattoso Camara Jr., corn a Filologia entdo aqui hegemonica.
Filologia que era compreendida entao em seu sentido amplo, na definick de
Leite de Vasconcellos, nas sua Licaes de 1910-1911:

Was minhas prelecaes entendo de ordinario Filologia Portuguesa
o estudo da nossa lingua em Coda a sua amplitude, no tempo e no
espaco, acessoriamente o da literatura, olhada sobretudo como
documento formal da mesma lingua'. (1959:9)

E ele o Mestre declarado de pelo menos Antenor Nascentes, Sousa da
Silveira e de Serafim da Silva Neto, este o expoente maior, certamente, dos
estudos lingtifstico-filolOgicos ao longo dos anos cinquenta e que sintetiza
uma epoca que passava.

Serafim da Silva Neto, na 2a edicao do seu Manual de filologia
portuguesa de 1957, mantem ainda a definicao de Filologia herdada de Leite
Vasconcellos, ao contrapor Lingiifstica/Filologia:

1:7i
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`A Linguistica e uma ciencia de principios gerais, ctplicciveis a
qualquer lingua... A Filologia, sim, encerra todos os estudos
possiveis acerca de uma lingua ou grupo de linguas... dizemos
todos os estudos possiveis, porque, como se sabe, a Filologia na
Antigiiidade era o estudos dos textos; hoje porem, corn o
desenvolvimento cientifico, ela abrange os. assuntos puramente
sincronicos, isto e, descricoes de estado da lingua'. (1957:XII)
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Essa concepgao e abranencia da Filologia vigorou forte no Brasil ate
inicios dos anos sessenta e seu respeitavel legado compOe a primeira fase dos
estudos lingidisticos no Brasil, entendida aqui Linguistica em sentido lato,
seguindo uma tradigao que comegou na Europa na segunda metade do seculo
XIX, como j referido.

Sao, sem duvida, obras maiores dense period° o Dialeto caipira de
Amadeu Amaral, primeira edigao de 1920; 0 linguajar carioca de Antenor
Nascentes, primeira edigao de 1922; A lingua do nordeste de Mario Marroquim
de 1934; o Dicioncirio Etimologico, tambem de Nascentes de 1932; a Grarnatica
Historica de Ismael de Lima Coutinho de 1938; a HistOria da lingua portuguesa
de Serafim da Silva Neto, saida em fasciculos entre 1952 e 1957; a obra de
sintaticista diacrOnico ehistorico de Manuel Saidi Ali; a obra de romanista de
Theodoro Maurer Jr e a obra filolOgica, no sentido estrito, de Sousa da Silveira.

Era esse o tempo, bem definido por No Castro em 0 retorno a Filologia,

`... em que lingiiistas tambem eram etnografos, historiadores,
folcloristas, arqueologos e nao tinham problema de identidade

pois se sabiam participantes de uma vasty empresa
de aquisicao de conhecimentos diversificados, mas harmonizaveis
em torno de um interesse comum pela palavra documental ou
artistica e pelo seu comportamento na historia. Conhecerem-se
todos eles por fi101ogos era traditional e apropriado'. (1995:512)

A Lingilistica chamada moderna, que tern seu marco inicial em 1916, o
que parece consensual, s6 se difunde no Brasil na decada de sessenta, a partir
de 1963, como dito antes, mas sobretudo depois da reforma universitdria de
1968 que trouxe a cena a chamada dedicagao exclusiva para os professores
que pesquisassem e os Programa de p6s-graduagao, e, corn eles, a
obrigatoriedade da pesquisa no ambito das Universidades.
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Entretanto, desde 1938, inicia Mattoso Camara Jr. seu solitario percurso
de semeador da Lingtiistica moderna no Brasil, percurso que, curiosamente,
teve sempre o respaldo do fi101ogo Sousa da Silveira, ilustre catedratico de
Filologia Portuguesa entre 1940 e 1954 na antiga Universidade do Brasil. E ele
que incentiva a publicagao e faz o prefacio a primeira edicao, de 1941, das
Lirdes de linguistics, depois rebatizada como Principios de Lingiiistica Geral,
onde lamenta a descontinuidade da Lingtiistica nos curriculos academicos,
iniciada em 1938 na malograda por ragies politicas Universidade do Distrito
Federal, e que se voltard, nao como catedra, a Universidade do Brasil, em 1948.
Em ambas as Universidades o mestre escolhido foi Mattoso Camara Jr. Mas o
que considero mais interessante nesse prefacio do fi101ogo Sousa da Silveira
e que quero destacar é a avaliacao que faz da obra prefaciada:

`... as Licaes de Lingtifstica do Prof Mattoso Camara Jr. serao
lidas e aproveitadas, e o livro em que elas se contem ficard
constituindo nao 56 uma especie de catedra pablica em que o
douto especialista continua a lecionar, suprindo a lacuna
universitatia... a leitura atenta do livro pork ordem dentro de
muito cerebro onde as nordes lingitisticas ainda se aglomeram
confusamente'. ( 1954: 10-11)

Ao tempo em que os fi101ogos historicistas construlam sua obra,
respaldado entao pelo prestigio dessa orientagao dos estudos lingiiisticos,
Mattoso Camara Jr., no seu percurso a parte, nos legava uma obra fundamental
que, sem ditvida, como prenunciou Sousa da Silveira, 'Os ordem dentro de
muito cerebro', numa orientagao estruturalista plural, calcada em urn saber
lingiiistico fundamentado e sedimentado. Dentre os muitos titulos, e
conhecidos, de Mattoso Camara destaco aqui a sua Historia e estrutura da
lingua portuguesa, elaborada entre 1963 e 1965, editada primeiro em ingles,
em 1972, pela Chicago University Press; em 1975, traduzida e publicada no
Brasil. Ambas as edigOes ja pOstumas. Esse livro representa, a meu ver, uma
isolada aplicagdo a aspectos da histOria do portugues do estruturalismo
diacronico, que aqui divulgou-se quando a Linguistica brasileira ja buscava
outros caminhos.

Ye-se entao nessa passagem dos anos cinqiienta para sessenta uma
reorientagao dos estudos lingiiisticos no Brasil em que a institucionalizacao
da disciplina Lingiiistica; a institucionalizacao da pesquisa no ambito das
Universidades; o lento divulgar-se da obra de Mattoso Camara Jr; e sobretudo
as novas relagOes dos universitarios brasileiros com seus pares americanos e
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europeus, tanto no sentido da saida para especializagoes e outras pOs-
graduagoes como no sentido da vinda de especialistas estrangeiros para
reforcar a pOs-graduagdo brasileira. Tais fatos condicionam as orientacoes
que vieram a estabelecer-se nos anos setenta.

Reorientam-se o ensino e a pesquisa lingiiistica, a partir dos meados de
sessenta, no sentido de privilegiar o que entao se impunha no campo da
ci'encia da linguagem: os estudos sincrOnicos descritivos e os estudos
interpretativos te6ricos, frutos dos recortes saussurianos e suas
reformulacoes, dos estruturalismos americanos que, superados, desencadearam
os modelos gerativistas.

De fato, a Fenix histOrico-diacronica esteve adormecida!

2. OrientacOes atuais no Brasil dos estudos histOrico-diacronicos sobre a
lingua portuguesa

Nao foi inocente a minha escolha da citacao de Mary Kato, corn que abri
este texto, nem tampouco foi sem razao que procurei explicitar a distingao
entre Lingiiistica Historica lato sensu, Lingiiisticct Historica stricto sensu e
Linguistics Diacroniat.

Enquanto se desenvolviam os estudos descritivos sincronicos, seguindo
os modelos estruturalistas, seguidos dos modelos te6ricos gerativistas,
modelos a-histOricos por natureza, outros caminhos, tambem sincrOnicos,
percorriam lingiiistas brasileiros, fazendo avangar o conhecimento da nossa
realidade lingiiistica. Desenvolviam e desenvolvem o que designei por
Lingiiistica HistOrica no sentido lato.

Refiro-me, pela ordem do seu surgimento, primeiro aos que buscaram e
buscam, aos poucos e mais lentamente do que certamente desejariam, conhecer
as variedades regionais brasileiras, sonho dos historicistas da primeira metade
deste seculo, tais como Antenor Nascentes e Serafim da Silva Neto que
esbogaram caminhos para a Dialectologia brasileira. De 1963, data da publicagdo
do pioneiro Atlas previo dos falares baianos, por Nelson Rossi e sua equipe,
alguns outros Atlas regionais vem sendo publicados e pela ordem de publicagao
sa-o: Esboco de urn Atlas linguistic° de Minas Gerais, 1977, por M. R. Zagari
et alii; o Atlas linguistic° da Paraiba, 1985, por M. S. Aragdo e C. Bezerra de
Menezes; o Atlas lingUistico de Sergipe, tambern coordenado por Nelson
Rossi (1987); o Atlas lingiiistico do Parana, de 1990, por V. Aguillera. Outros
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estao em elaboragao: o do Ceara, o dos pescadores do Rio de Janeiro; o de Sao
Paulo; o da Regido Sul; o do Acre (cf. Cardoso e Ferreira, 1995). Embora nao
cumpram o piano dos pioneiros Nascentes e Silva Neto, ja que nao seguem
identicas metodologias, permitem um mapeamento de fatos, sobretudo fonicos
e lexicais, que caracterizam o portugues brasileiro nas suas variedades regionais.

Em setembro de 1996, sob a lideranga de Suzan a Cardoso, da Universidade
Federal da Bahia, iniciou-se a elaboragao de um grandeprojeto, já em curso de
realizagao, para a construgdo de urn Atlas Linguistic° do Brasil (ALiB), que
reline a experiencia de todos aqueles que vem aqui realizando Dialectologia e
Geografia Lingiifstica.

A par dessa orientagdo dialetolOgica, iniciada nos anos sessenta, pelo
final daquela decada se implementa no Brasil o primeiro projeto
interinstitucional no ambito da Lingilfstica Brasileira, o conhecido Projeto
NURC que, em 1969, comegou a ser planejado para o Brasil, segundo os moldes
ja em execugdo na America espanhola. Chegava assim ao Brasil a
Sociolingilfstica, para outras ainda nao a Sociolingiifstica, mas a Dialectologia
Urbana, corn o objetivo de desvendar a chamada norma culta ou as normas
cultas conviventes em capitals brasileiras.

A partir dos infcios dos anos setenta se integram na Lingiifstica brasileira
os projetos sociolingiifsticos de orientagao sobretudo americana, iniciados,
no Rio de Janeiro, sob a orientagdo segura de Anthony Naro, primeiro sobre o
corpus do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetizagdo), depois sobre
corpora preparados para a pesquisa sociolingiifstica como, por exemplo, o
Censo Sociolingilistico do Rio de Janeiro. A esses outros se sucederam e
vem se sucedendo em varios pontos do Brasil, como, por exemplo, o Corpus
do VARSUL, que inclui o Parana, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Define-se cada vez mais e)aensivamente e corn pre-requisitos exigidos
pelapesquisa sociolingiifstica a heterogeneidade social do portugues brasileiro.

Se aceitam meu ponto de vista, pode-se dizer que no ambito da Lingiiistica
Historica law sensu nab houve descontinuidade nos estudos lingiifsticos
brasileiros. Houve, sim, reorientagoes teOricas e metodolOgicas no sentido do
rigor cientffico exigido tanto para a Dialectologia como para a Sociolingiifstica
que, no Brasil, tern-se feito, sobretudo, mas nao exclusivamente, na sua vertente
laboviana, correlacional e quantificada privilegiando a metodologia
variacionista.
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Diria que o grande avango que ocorreu dos anos sessenta para ca na
Linguistica brasileira esta no conhecimento cada vez mais extenso e
fundamentado da heterogeneidade, sobretudo social, do portugues que
usamos. E hoje multipla, rica e numerosa a bibliografia nesse camp o epromete
prosseguir, vejam-se os varios projetos em desenvolvimento, sobretudo no
ambito das pOs-graduagoes brasileiras, que tern como objetivos: descrever e
interpretar sociolingiiisticamente os usos falados dos diversos estratos
sociais; confrontar as chamadas normas cultas conviventes no Brasil;
comparar o falado corn o escrito em diferentes estratos sociais; definir o que
devera ser o padrao escolar para o ensino do portugues, sobretudo escrito;
desvendar a interrelagao das variantes rurais transplantadas para cidades
corn as variantes urbanas. Temas como esses tern sido e continuarao ocupagao
de grande parte dos lingiiistas brasileiros que se dedicam a esses aspectos
sincronicos, mas sOcio-histOricos do portugues brasileiro.

Assim indico que sao esses alguns dos desenvolvimentos dos estudos
histOricos, no sentido lato da Linguistica HistOrica, sobre- o portugues no
Brasil. Os fatos sincronicos em variagao nos usos brasileiros do portugues
sao urn aspecto da histOria da lingua que usamos. A explicagao dessa variagdo
pode ser captada por analises sociolOgicas sincronicas, mas suas raizes se
encontram na formagao histOrica da sociedade brasileira.

Corn base nisso é que afirmei, no inicio, que, nao apenas por pressoes de
modelos externos, nos sentimos atraidos para quest-Oes histOrico-diacronicas
da lingua portuguesa, em especial do portugues brasileiro.

0 desvendar analftico da realidade lingilistica sincronica brasileira, rural/
urbana, correlacionado a varios fatores sociais tern levado a busca de uma
compreensao histOrica, tanto da histOria do presente como da histOria passada
para que se ultrapasse do limite descritivo e analftico para as interpretagOes
histOrico-diacronicas.

Voltemo-nos entao para os estudos histOrico-diacronicos, ou seja, para
os estudos em Linguistica Historica no sentido estrito.

Veem-se nessa diregao orientagOes muito recentes, sobretudo de
pesquisadores jovens, que se voltam ao interesse antigo pelo que, no seculo
XIX, era designado como histOria externa para distinguir dos estudos das
mudangas no interior das linguas. Esse é um dos desenvolvimentos que
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comegam a se esbogar e a tomar corpo nos escudos histOrico-diacronicos no
Brasil. Foi uma preocupagao na primeira metade do seculo e, dense tempo,
certamente, as reflexoes fundadas em fontes sOcio-histericas, mas
assistematicamente exploradas, foram as que Serafim da Silva Neto reuniu no
seu livro Introductio ao estudo da lingua portuguesa no Brasil, cuj a primeira
edigao é de 1950. Uma sinteserecente, de 1985, esta em Antonio Houaiss, A
lingua do Brasil, em que redimensiona questoes afloradas por Silva Neto e
outros. A meu ver, as mais interessantes sao as referentes aos movimentos
demograficos multi-etnicos ao longo da hist6ria do Brasil e a questao, que ele
aborda de passagem, sobre a literatizagao e escolarizagdo ao longo do nosso
processo histOrico, corn reflexos evidentes sobre o portugues brasileiro atual
(cf. Mattos e Silva, 1995).

Nesse ambito devo destacar a dissertagdo de Mestrado de Alberto Mussa
(1991), 0 papel this linguas africanas na historia do portugues do Brasil, em
que estao mapeados os sucessivos contingentes demograficos
correlacionados corn os grupos etnicos que compoem a nossa sociedade, ao
longo do nosso tempo hist6rico, concentrando-se nos contingentes africanos,
correlacionados a suas linguas, durante o tempo do trafico.

Na diregao da sOcio-histOria ou histOria social do portugues brasileiro,
alguns pes-graduandos, sobretudo a volta do professor Ataliba de Castilho,
agora na Universidade de Sao Paulo, estao direcionando-se para cobrir areas
especificas do Brasil, para que, em futuro que nao se espera longinquo, sej a
possivel ter reconstruida a s6cio-hist6ria do portugues brasileiro.

Diretamente relacionada a nossa sOcio-histOria pregressa vem se
desenvolvendo uma outra orientagao de pesquisa histOrico-diacronica que, a
partir dos dados sincronicos de comunidades afro-brasileiras isoladas, busca
testar a hipOtese da crioulizagao previa dessas comunidades, sem, no entanto,
buscar generalizar a hipOtese para todo o chamado portugues popular
brasileiro. Trabalhando corn metodologia variacionista sobre fatos sintaticos,
a partir de recolha de campo rigorosa, essa orientagao foi iniciada e esta sendo
implementada por um dos que melhor conhecem crioulos de base portuguesa,
Alan Baxter, da Universidade de La Trobe, Australia. No Brasil, tern tido como
base a Universidade Federal da Bahia e, nela, o Programa para a historia da
lingua portuguesa (PROHP OR). Seu assistente de pesquisa no Brasil, Dante
Lucchesi, ja esta desenvolvendo sua tese de doutoramento nesse campo, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientagao de Anthony Naro.
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Dentro do quadro te6rico da Sociolingiiistica laboviana, alguns
estudiosos da variagao sincronica do portugues brasileiro, para responder a
questao teOrico-metodolOgica mudanca em curso ou varicictio estavel
tem-se voltado para dados de tempo real, pesquisando em fontes do passado
do portugues. Assinalo nessa orientagdo pesquisas realizadas no grupo de
Sociolingtifstica do Rio de Janeiro, coordenado pelo Professor Anthony Naro.
Seguem assim o percurso em duas diregOes, preconizado na metodologia
laboviana, do presente para o passado e deste para esclarecer aquele.

Outras orientagoes teOrico-metodolOgicas Vern se desenvolvendo,
sobretudo a partir da Universidade de Campinas, gragas ao campo aberto por
Fernando Tarallo no seu fertil trabalho de uma decada. Nessa linha o foco
fundamental é a analise de mudangas sintaticas interrelacionadas definidoras
da sintaxe brasileira em relagao a sintaxe do portugues europeu. Estudo
desencadeado a partir de sua tese de doutoramento de 1982 sobre a histOria
das estrategias de ralativizagao no portugues brasileiro, relacionadas a outras
questoes sintaticas, sobretudo referentes ao sistema pronominal. 0 seu artigo
posterior Turning different at the turn of the century, traduzido como
Diagnosticando uma gramatica brasileira: o portugues d'aquem e d'aMm
mar (1993), deu a partida para uma serie de teses de doutoramento e dissertagoes
de Mestrado, algumas delas sintetizadas em artigos nos livros Fotografias
sociolingilisticas (1989), organizado pelo pr6prio F. Tarallo e no Portugues
brasileiro: uma viagem diacronica (1993), organizado por Mary Kato e I.
Roberts, como homenagem ao jovem mestre cedo falecido. E uma orientagao
de pesquisa diacronica, em que o quadro teOrico-sintatico e o do gerativismo
parametrico, ao qual se associa a quantificagao dos dados cronologicamente
seriados, essenciais para definir mudangas quantitativas e qualitativas. Volto
a ela mais adiante.

Mais recentemente, ainda na Universidade de Campinas, vem se
desenvolvendo uma nova orientagdo de pesquisa diacronica gerativista,
liderada por Charlotte Galves e tambem Bernadette Abaurre em que
interrelacionam mudanga sintatica e fonolOgica, centrando-se em mudangas
prosOdicas que teriam ocorrido no portugues europeu no seculo XVIII.

Tambem no quadro teOrico gerativista e provenientes da pOs-graduagao
da UNICAMP, Ilza Ribeiro, da Universidade de Feira de Santana, Maria
Aparecida Moraes, da USP e Shia Cyrino, da Universidade de Londrina
estao pesquisando a ordem sintatica e fenomenos correlatos do period° arcaico
para o contemporaneo, fixando-se a primeira do period° arcaico para o seculo
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XVII e as duas outras avangando para o seculo XX. Tem assim dado
continuidade a suas teses de doutoramento, centradaS em questoes especificas
relacionadas a ordem sintatica. Essas pesquisas estao ligadas ao Programa
para a historia da lingua portuguesa da UFB a, ao qual Ilza Ribeiro pertence
desde sua criagao em 1990.

Ainda proveniente da Universidade de Campinas, desenvolvendo-se
agora na Universidade Estadual de Sao Paulo, sao as pesquisasmais recentes
de Gladys Massini-Cagliari sobre o acento e o ritmo no portugues arcaico, no
quadro das tearias metrica e pros6dica.

Numa orientacao descritivo-interpretativa, que Mary Kato bem designou
de arqueologia estrutural (1993:16), tenho eu prOpria pesquisado e levado
outros a pesquisar, sobretudo nos limites do period° arcaico, do seculo XIII
para o XVI, ja agora investindo nos inicios do portugues moderno (sec. XVI e
XVII), corn a intengdo de organizar dados corn base em corpus adequadamente
selecionado, para um conhecimento empiric° de fatos morfossintaticos e
sintaticos na histOria do portugues. Nessa diregao elaborei as Estruturas
Trecentistas (1989) e ja publicado se encontra urn livro coletivo do grupo de
pesquisa Programa para a historia da lingua portuguesa, centrado na Carta
de Caminha (1996). Pesquisadores desse Programa, em seus projetos
individuais, tern trabalhado sobre alguns aspectos da morfossintaxe e sintaxe
do portugues arcaico em diregao ao contemporaneo, nomeadamente: os cliticos
no seculo XVI (Tania Lobo); adverbios e locugOes adverbiais (Sonia Borba
Costa); conjungOes e locugoes conjuntivas (Therezinha Barreto); locugoes
prepositivas (Anna Maria Macedo e Rosauta Poggio); verbos de padrao
especial (Zenaide Carneiro); a variagdo ser /estar e haver /ter (no princfpio
Maria do Socorro Netto e agora eu prOpria).

Nos limites das informagoes de que disponho, posso ainda mencionar
que na Universidade Federal da Minas Gerais tambem trabalham em Linguistica
HistOrica Marco AntOnio Oliveira, Jania Ramos, Maria Antonieta Cohen e
Viviane Cunha. Na Universidade Federal do Parana, Carlos Alberto Faraco,
autor de uma tese de doutoramento sobre a histOria das sentengas imperativas
no portugues, numa abordagem semantica e discursiva, tambem autor do
manual Lingtiistica Historica (1991), publicado na colegao Principios da Atica.

Para alum dessas orientagoes histOrico-diacronicas, faz-se, no Brasil, a
Filologia no seu sentido antigo e basic°, que entendo como o trabalho corn o
texto, trabalho que por si se justifica no ambito da Filologia e que é essencial
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como base e ponto de partida para fundar os dados histOricos para as analises
histOrico-diacronicas no tempo real das linguas. A tradicao filolOgica brasileira
continua produtiva em algumas universidades e tambem em Centros de
Pesquisa, como ocorre no Rio de Janeiro. Menciono, como exemplo, ja que
nao me considero capaz de esgotar a informagao, que se faz critica textual,
pelo menos, na Universidade Federal da Bahia, na Federal do Rio de Janeiro e
na Universidade de Sao Paulo.

Em sintese: faz-se hoje Lingilistica Historica stricto sensu no Brasil na
direcao da sOcio-histOria ouhist6ria social; da crioulistica, da sociolingiiistica
no chamado tempo real; da sintaxe diacronica gerativista; das fonologias
nao-lineares, a mais recente das orientagOes de pesquisa diacronica no Brasil;
do descritivismo-interpretativo, necessario como organizador de dados do
passado e essencial para an4lises te6ricas subseqiientes e continua-se a fazer
critica textual de documentos do passado, base tambem necessaria como fonte
para recolha de dados confiaveis para estudos histOrico-diacronicos.

Esta pluralidade de abordagens indica, a meu ver, que esse campo dos
estudos lingiiisticos esta agora muito vivo no Brasil e parece-me essencial a
pluralidade de abordagens para a compreensao e explicitagao do complexo
fenomeno que é o das linguas no seu processo histOrico-diacronico de
constituicao.

A partir dessas abordagens, alem de outras possiveis, pode-se pensar
na futura composicao de uma reescrita da HistOria da Lingua Portuguesa.

3. Recentes perspectivas em diregao a uma histeria do portugues
brasileiro

Desde a grandeHistoria da lingua portuguesa elaborada por Serafim da
Silva Neto, publicada a partir de 1952, em fasciculos, e que se concentra,
principalmente, nas origens romanicas do portugues, nenhuma outra obra da
mesma natureza e abrangente foi realizada. A excelente, mas sintetica, Historia
da lingua portuguesa (1982) de Paul Teyssier avanga sobre aspectos do
chamado portugues classico, especialmente o seculo XVI, e dedica uma parte
ao portugues do Brasil. Mattoso Camara Jr. realizou a Unica tentativa, ja antes
referida, entre os estruturalistas, de aplicar a diacronia, do portugues os
principios de analise estrutural, sobretudo nos niveis fonolOgico e morfolOgico
no, a meu ver, indispensavel livro Historia e estrutura da lingua portuguesa
(1975).
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Tambem é a Serafim da Silva Neto que se deve o inicio de uma
sistematizagdo para a compreensao e interpretagao do passado do portugues
brasileiro, sempre por ele designado como a lingua portuguesa no Brasil. A
isso se dedicou na decada de cinqUenta e seu ultimo trabalho sobre o tema é
de 1960 A lingua portuguesa no Brasil: problemas. Apesar de ser Serafim
da Silva Neto o grande incentivador dos estudos dialectolOgicos no Brasil, faz
falta a sua obra, como alias nao poderia deixar de ser, o conhecimento da
chamada realidade linguistica brasileira, que entao apenas comegava.

A concentragao quase exclusiva nos estudos sincronicos que marcou a
Lingtifstica brasileira nos anos sessenta, setenta e oitenta teve como
conseqUencia, como exposto no item 2., o avango positivo na diregao de urn
conhecimento bem generalizado e aprofundado sobre a realidade heterogenea
do portugues brasileiro, sobretudo no seu aspecto social, tanto no que diz
respeito a variagao estratica em geral, como no que diz respeito a distancia,
mesmo a polarizagao, entre o chamadoportuguespadrilo, ou seja, o veiculado
pela tradigao normativa, tambern o portugues culto, ou seja, o utilizado pelas
camadas sociais de escolaridade alta, em relagao ao portugues corrente ou
popular, das camadas sociais a maioria brasileira que, ou nao alcangam a
escola ou apenas alcangam os primeiros anos de escolaridade.

A realidade lingiiistica que precisava ser conhecida, cruzada de Serafim
da Silva Neto, esta hoje, se nao conhecida na sua completa e complexa
diversidade, desvelada e analisada em muitos dos seus aspectos.

Deve-se, a meu ver, a Fernando Tarallo da Universidade de Campinas, o
desencadear, ao longo dos anos oitenta, uma nova e renovada orientagao de
pesquisa em diregao a explicitagao do passado do portugues brasileiro.

ConseqUencia de sua tese de doutoramento sobre estrategias de
relativizagao no portugues brasileiro (1982), voltou-se elepara a formagao de
novos pesquisadores sociolingUistas, centrados sobretudo na sintaxe
brasileira, com fundamentagao teOrica tanto na Sociolingtifstica laboviana como
no gerativismo parametrico, para o que se associou a grande gerativista
brasileira, Mary Kato.

Apenas destacarei como fruto dessa rica via de pesquisa a coletanea
organizada pelo prOprio F. Tarallo em 1989 Fotografias sociolingiiisticas e
seu livro, que é urn manual renovador para os estudos histOricos do portugues
brasileiro, intitulado Tempos lingilisticos. Itinercirio historic° da lingua
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portuguesa (1990). Em homenagem pOstuma a F. Tarallo, Mary Kato e Ian
Roberts organizaram a já referida coletanea complementar as Fotografias,
intitulada Portugues brasileiro: uma viagem diacronica (1993).

Com essa orientagdo de pesquisa, tornaram-se precisas na sincronia e
mapeadas para o passado, ate a segunda metade do seculo XVIII, propriedades
sintaticas interrelacionadas que tipificam, ou parametrizam, o portugues
brasileiro em relagdo ao portugues europen.

E tambem dos inicios dos anos noventa a estruturagdo do grupo de
pesquisa Programa para a historia da lingua portuguesa (PROHPOR), do
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, corn origens numa
tradigdo filolOgica, iniciada por Nelson Rossi, que remonta aos anos sessenta.
Ao estruturar-se em 1991, o PROHPOR buscou e vem buscando cumprir seu
objetivo geral que 6 o de contribuir corn pesquisa nova, sem ignorar o jd feito,
para a construgdo de uma hist6ria da lingua portuguesa, a partir de sua fase'
arcaica, origem do portugues brasileiro e, da segunda metade do seculo XVI
em diante, reunir informagoes sistematizadas para a historia interna e para a
historia externa do portugues brasileiro, fundamentadas nos avancos teOricos
e metodolOgicos da Lingiifstica Historica contemporanea.

Esse grupo de pesquisa, por mim coordenado, refine hoje ndo se
pesquisadores da UFB a., mas tambem da Universidade Estadual de Feira de
Santana, gragas a atuantepresenga ali de Ilza Ribeiro, que, sendo do PROHPOR
desde o seu inicio, doutorou-se na UNICAMP. Com base em projetos
individuais e projetos coletivos, segue o PROHPOR urn percurso diferente do
da UNICAMP, formado por Tarallo, ja que parte do passado para o presente e
ndo do presente para opassado como aquele e ndo se restringe a uma orientagdo
te6rico-metodolOgica, mas a que considere adequada aos diferentes projetos,
corn base no fato de que, para a construgdo da histOria de uma lingua, e para
a compreensdo e explicitagdo do multifacetadoproblema da mudanga lingiiistica
a possibilidade de mUltiplas abordagens precisa ser mobilizada (cf. Mattos e
Silva, 1997a).

E tambem desta decada o iniciar-se na Universidade de Sao Paulo, sob a
coordenagdo de Ataliba de Castilho, o Projeto de Historia do Portugues de
Sao Paulo, em que se conjugam projetos de dissertagoes de Mestrado e de
teses de Doutorado em diregdo dareconstrugdo da histOria social do portugues
em Sao Paulo, ja ampliando-se para outras areas do Brasil, como e o caso dos
projetos para a regido sul, de Gilvan Muller de Oliveira, A tiltima fronteira: a
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lingua portuguesa no Brasil Meridional (1680 1822) e Fontes para a historia
do portugues no Brasil Meridional e do projeto de doutorado de Tania Lobo,
membro do PROHPOR, mas que desenvolve seu doutoramento na USP, sobre
o portugues na Bahia do seculo XIX, corn base em urn corpus de cartas
particulares.

Em outros pontos do Brasil tambem ja surgem pesquisas na diregao da
recuperagao da histbria do portugues brasileiro. Sem pretender ser exaustiva,
ja que nao ha informagao organizada sobre o assunto, cito a pesquisa de
doutoramento de Afranio Gongalves sobre o portugues do Rio de Janeiro no
seculo XVIII, orientada por Dinah Callou na Universidade Federal do Rio de
Janeiro e as pesquisas anunciadas orientadas por Jania Ramos em acervos
documentais mineiros e, tambem em acervos mineiros, a pesquisa de Antonieta
Cohen, ambas da Universidade Federal de Minas.

Tambem, no ambito do PROHPOR, iniciaram-se neste ano projetos de
pesquisa de fontes documentais em arquivos de Salvador e de outros locals
baianos, em fungdo dessa perspectiva ampla que é a de reunir fontes nao-
literarias escritas no Brasil colonial e no seculo XIX, nao sO para uma histbria
social lingiiistica do portugues brasileiro, mas tambem para a histOria linguistica
interna da sua constituigao ao longo dos seus cinco seculos de histOria.

Gragas a acuidade e capacidade organizativa de Ataliba de Castilho ja se
inicia uma articulagao nacional desses pesquisadores que tam por objetivo a
reconstrugao de uma histOria do portugues brasileiro (as histOrias que se
reconstroem sao sempre uma histbria), fundada em testemunhos de varias
naturezas e fundamentada em procedimentos cientificos consistentes.

Para tanto, a partir de proposta do referido Ataliba de Castilho, realizou-
se no XI Congresso Internacional da ALFAL (Las Palmas, 1996) urn grupo de
trabalho, sob minha coordenagao, sobre a Historia da lingua portuguesa, em
que se reuniram alguns dos pesquisadores brasileiros que nesse campo yam
trabalhando e tambem alguns nao-brasileiros.

Entretanto, como fato mais alvissareiro para uma futura histOria do
portugues brasileiro, quero destacar, para fin alizar, a realizagao em abril deste
ano, na Universidade de Sao Paulo, e sob a coordenagao de Ataliba de Castilho,
do I Semindrio para a hist-aria do portugues brasileiro, com os objetivos
explicitados na Circular convocateria de (i) dar a conhecer as atividades de
pesquisa na area, (ii) verificar a possibilidade de nos integrarmos num projeto
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coletivo de carater nacional. As Atas desse rico I Seminario já estao emprocesso
de publicagdo e urn novo Seminario se esboga para abril de 1998.

As frentes atuais de trabalho em que estao envolvidos os pesquisadores
empenhados na reconstrugao de uma histOria do portugues brasileiro ja se
esbogam corn clareza e serdo elas temas do prOximo Seminario: a. a reconstrugao
de uma histOria social lingiiistica do Brasil; b. o percurso histOrico da sintaxe
brasileira; c. a busca e publicagao de fontes documentais nao-literarias ineditas
do passado do portugues brasileiro, que, entre outras fungoes possiveis,
servirdo de base para analises lingiiisticas diacronicas do portugues brasileiro.

Outras frentes de trabalho serao, certamente, abertas no desenvolvimento
desse programa de pesquisa de longo e trabalhoso curso. Todavia, sem dtivida,
novos tempos apontam para os estudos hist6rico-diacronicos do portugues
brasileiro e tudo indica que, em breve futuro, estaremos amadurecidos para a
construgdo de urn projeto coletivo nacional corn o objetivo de reconstruir e
reescrever uma histOria do portugues brasileiro.

4. Encerrando

Nao tive, nem poderia ter, a pretensao de esgotar o que se faz hoje no
Brasil no campo dos estudos histOrico-diacronicos. Dentro dos meus limites
de informagao procurei dar urn panorama geral de orientagoes de pesquisa
nesse campo daLingiiistica sobre as quais estou por alguma forma informada.
Corn base nisso 6 que nao hesitei em afirmar que, de fato, a Fenix histOrico-
diacronica, ou seja a Lingiiistica Historica stricto sensu esta na cena da
Linguistica Brasileira de nossos dias, embora nao ocupe o primeiro piano, o
que, certamente, nao seria de esperar.

Retomando o que afirmei no inicio, posso dizer, para finalizar, que os
estudos histerico-diacronicos hoje no Brasil, como procurei mostrar, se
direcionam, prioritariamente, em diregdo ao portugues brasileiro, nao s6 aqueles
que, analisando o presente se voltam para o passado para uma melbor
compreensao da variagdo ou mudanga em tempo aparente, como fazem os
sociolingiiistas; mas tambem aqueles que, gerativistas diacronistas ou
descritivistas, partem do passado em diregdo ao portugues contemporaneo e
mesmo aqueles que, fixando-se em sincronia passada, tomam como referencia
o presente.

Se teorias linguisticas vindas de fora favorecem este novo e renovado
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fluxo de estudos histOrico-diacronicos no Brasil, o problema o portugues
brasileiro a ser melhor compreendido e explicitado, se apresenta como um
terreno propicio, motivador para o desenvolvimento da LingiiisticaHistorica
stricto e lato sensu em nosso pats.
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0. Introdugdo

E no final da decada de 70 que comegam a surgir, no Brasil, os primeiros
trabalhos dedicados ao estudo linguistic° do texto. Pode-se dizer que, para tal
fato, contribuiu, de forma bastante significativa, a tradugdo de duas obras:
Semiotica Narrativa e Textual (Chabrol et al., 1977) e Linguistica e Teoria do
Texto (Schmidt, 1978), bem como a publicagdo, em Portugal, do livro Pragmdtica
Lingiiistica e o Ensino do Portugues (Fonseca & Fonseca, 1977), no qual se
defendia a aplicagdo dos principios da Pragmatica Lingiiistica ao ensino de
lingua materna e, em decorrencia, a necessidade de um enfoque textual, como
já era comum em outros paises da Europa.

Paralelamente, desenvolviam-se, na UNICAMP (Universidade Estadual
de Campinas, Sao Paulo, Brasil), os primeiros importantes estudos sobre o
discurso e sobre Semantica Argumentativa, muitos deles publicados sob a
forma de livros (Osakabe, 1979; Vogt, 1977) ou de artigos em revistas
especializadas. Cumpre destacar tambem, nesse moment°, os trabalhos de
Pontes sobre as estruturas de tOpico no portugues brasileiro, posteriormente
coletadas nas obras Sujeito: da Sintaxe ao Discurso (Sao Paulo, Ed. Atica,
1986) e 0 Topic° no Portugues do Brasil (Campinas, Ed. Pontes, 1987).

Somente na decada de 80, contudo, comegam a multiplicar-se os estudos
em Lingiiistica Textual. Apos a publicagdo, na Revista Letras de Hoje, da
Pontificia Universidade CatOlica do Rio Grande do Sul, de um artigo pioneiro
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de Ignacio Antonio Neis (Por uma Gramatica Textual, 1981), inspirado em
textos de autores franceses, vem a luz os dois primeiros livros na area, em
1983: Lingiiistica Textual: Introductio (Fawn) & Koch) e Lingiiistica de Texto:
0 Que é e Como se Faz (Marcuschi). Muitas revistas passam a trazer artigos
desenvolvidos sob essa perspectiva, surgindo mesmo mimeros integralmente
dedicados aos estudos textuais (cf., por exemplo, Letras de Hoje 18 (2),
Cadernos PUC 22: Linguistica Textual/ Texto e Leitura). Em anais de
congressos e seminarios comegam a proliferar trabalhos desenvolvidos nesse
domfnio.

Em varias universidades brasileiras vao-se formando mIcleos de pesquisa
sobre texto. A pesquisa na area frutifica em cursos de extensao, aperfeigoamento
e especializagao, ministrados em diversos pontos do pats, bem como em
dissertagOes de mestrado e teses de doutorado, cujos autores,
subseqiientemente, vao implantando esse tipo de enfoque em suas instituigbes
de origem.

1. Principais perspectivas teOricas

As pesquisas sobre texto realizadas no Brasil inspiram-se fortemente em
estudos realizados na Alemanha (Weinrich, Dressler, Beaugrande & Dressler,
Giilich & Kotschi, Heinemann & Viehweger, Motsch & Pasch, entre outros);
na Holanda (Van Dijk); na Franca (Charolles, Combettes, Adam, Vigner, Coste,
Moirand etc.), na Inglaterra (particularmente por Halliday & Halliday & Hasan)
e nos EUA, tanto por lingiiistas (Chafe, Givon, Prince, Thompson, Webber,
Brown & Yule), como por psicOlogos e pesquisadores em Inteligencia Artificial
(Clark & Clark, Minsky, Johnson-Laird, Sanford & Garrod, Rumelhart, Schank
& Abelson, Marslen-Wilson e outros), alem, é claro, daqueles realizados no
interior do funcionalismo praguense (Daneg, Firbas, etc.); e, na decada de 90,
pesquisas sobre andfora e referencia que se vem efetivando na Franca, no
bojo do projeto L'Anaphore et son traitement, financiado pelo Programa
Cognisciences, Pir- Cnrs (Charolles, Kleiber, Mondada, Dubois) e por
Apotheloz, Reichler-Beguelin Berrendonner, entre varios outros), na Sufca
(Fribourg, Neuchatel).

1.1. Primeiro momento

Na primeira metade da decada de oitenta, publicaram-se em nosso pats
obras introduthrias, que visavam nao al a apresentar ao leitor .brasileiro esse
ramo da ciencia lingiiistica, seus objetivos, pressupostos e categorias de analise,
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como tracar urn panorama geral do que se vinha fazendo nesse dominio em
outros palses (Linguistica de Texto: 0 Que e e Como se Faz, de Luiz Antonio
Marcuschi e Lingilistica Textual: Introduclio , de Ingedore G. Villaga Koch &
Leonor L. Fawn), ambos publicados em 1983, alem do artigo de Neis, acima
mencionado). Em 1984, por ocasiao da reuniao anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciencia (SBPC), realizou-se, pela primeira vez, uma mesa-
redonda sobre lingiiistica do texto, corn o tema "Coerencia e Coes-do na Teoria
do Texto", da qual fizeram parte Marcuschi, Neis e Koch. Desde entao, em
todos os congressos e reunioes cientificas, a lingiiistica textual passou a ter o
seu lugar.

Os aspectos mais enfatizados nessa epoca, como tambem na segunda
metade da decada de 80, foram: os criterios ou padroes de textualidade
propostos por Beaugrande & Dressler (1981), especialmente a coesao textual,
esta enfocada em geral sob a perspectiva de Halliday & Hasan (1976), mas
inspirando-se, tambem, nos estudos da escola funcionalista de Praga
(particularmente, Dana) quanto as questoes de progressao tematica; a
coerencia textual; a intertextualidade; a tipologia de textos; a produgdo/
compreensao/ sumarizagao de textos; os mecanismos de conexao (conectores
semanticos e pragmatico/discursivos); outros processos lingiiisticos vistos
sob a Otica textual (topicalizagao, referenciagao, nominalizagao, tempos verbais;
emprego do artigo, etc.).

Em 1985, publica-se Coesao e Coerencia em Narrativas Escolares
Escritas (Lucia M. K. Bastos, Campinas: Editora da Unicamp). E tamb6m a
partir de entao que revistas especializadas e anais de congressos passam a
trazer artigos e comunicagOes sobre os varios criterios ou fatores de
textualidade, corn destaque para a coesao, a coerencia, a intertextualidade, a
informatividade, a situacionalidade, a argumentatividade, bem como sobre o
emprego dos tempos verbais e as tipologias textuais.

Como foi dito acima, grande parte dos trabalhos dessa primeira fase
fundamentou-se em Halliday & Hasan (1976), no tocante a coesao e em
Beaugrande & Dressler (1981), no que se refere aos fatores de textualidade.
Contudo, os pesquisadores brasileiros nao somente passam a proceder a uma
revisao critica de tais criterios, acrescentando varios outros, como tambem,
principalmente, postulam que se deixe de considerar a coerencia apenas como
um fator, entre os demais, para entende-la como urn macro-fator da textualidade,
resultante da atuagao conjunta de todos os demais fatores e, portanto, decisiva
para a caracterizagao da textualidade (cf. Marcuschi, 1983; Koch, 1984, 1985,
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1986, 1987, 1988; Koch &Favero, 1985; Favero, 1985).

A pesquisa sobre o emprego textual dos tempos verbais fundamentou-
se, basicamente, na teoria de Harald Weinrich (1964, 1968, 1971). Todos os
estudos que se fizeram e (fazem) sobre o tema tomam sua obra como
pressuposto principal, embora, evidentemente, se the fagam alguns
question amentos de ordem geral e se apontem inadequagoes da teoria quando
aplicada ao portugues (cf., por exemplo, Koch, 1982, 1984, 1992).

Quanto aos tipos de texto, a influencia mais forte foi a de Van Dijk. Seu
conceito de superestrutura, aplicado a descrigdo de diversos tipos de textos,
teve grande aceitagdo no Brasil, tendo inspirado trabalhos bastante instigantes.
0 mesmo ocorreu com o conceito de macroestrutura e a descrigao das
estrategias de sumarizagao, que foram aplicadas nao sO em uma serie de
trabalhos sobre compreensdo e produgao de textos e sobre a produgao de
resumos, publicados em livros e revistas especializadas, como tambem em
diversas teses e dissertagoes orientadas pelos pesquisadores que atuam na
area da Lingilistica Textual.

1.2. Segundo momento

Em 1989, vem a luz as obras A Coesao Textual (Koch, Sao Paulo: Ed.
Contexto) e Texto e Coerencia (Koch & Travaglia, Sao Paulo, Ed. Cortez),
seguidas, em 1990, de A Coerencia Textual (Koch & Travaglia, Sao Paulo: Ed.
Contexto), que iniciam uma segunda face dos estudos textuais em nosso pais.

Koch (1989), seguindo urn percurso que se havia iniciado ja em 1986,
corn o artigo Principais mecanismos de coesao textual em portugues,
afastando-se em parte de Halliday e abeberando-se em trabalhos de autores
alemaes como Meyer-Hermann (1976) e Kallmeyer(1974), entre outros, passa a
classificar os mecanismos de coesao fundamentalmente corn base em sua
fungao textual. Distingue, assim, dois grandes grupos de recursos coesivos:
os que sao responsaveis pela remissao a outros elementos textuais ou inferiveis
(coesao remissiva ou referencial) e os que se destinam a tornar possivel a
progressao textual, garantindo a continuidade de sentidos (coesao sequencial).
Em Koch & Travaglia (1989, 1990), procede -sea conceituagao da coerencia
como urn principio de interpretabilidade do texto, na esteira de Charolles (1987),
a partir de tres pressupostos basicos: 1. a coerencia nao constitui mera
qualidade ou propriedade do texto em si; 2. em decorrencia de 1, ela nao se
confunde com a coesao, a qual nao é condigao nem necessaria nem suficiente
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da coerencia; 3. a coerencia resulta da atuagdo conjunta de uma complexa rede
de fatores, de ordem linguistica, cognitiva, sociocultural, interacional etc. Outras
obras yam defender, tambem, posigoes semelhantes, como é o caso de Favero
(1991) e de Costa Val (1991).

Tambem os estudos de E. Gulick, varios deles em co-autoria corn T.
Kotschi (cf. Giilich & Kotschi, 1987), influenciaram de forma importante algumas
das pesquisas desse period°, particularmente aquelas que dizem respeito
formulagdo textual (veja-se, entre outros, Barros, 1990; Hilgert, 1993).

1.3. Moment° atual

Ja nos primeiros anos da decada de 90 delineava-se uma forte inclinagdo
para a adogdo de uma perspectiva sOcio-interacional no tratamento da
linguagem (Geraldi, 1991; Koch, 1992) e, em decorrencia, para o estudo dos
processos e estrat6gias sOcio-cognitivos envolvidos no processamento textual
(quer em termos decompreensdo, quer em termos de producdo), especialmente
por parte de pesquisadores comb Marcuschi e Koch: 0 primeiro, j a na segunda
metade da decada anterior, havia desenvolVido urn projeto sobre a producdo
de inferencias, financiado pelo CNPq, cujos resultados foram parcialmente
divulgados atraves de artigos (cf. Marcuschi, 1984, 1994). A segunda, em sua
pesquisa intitulada A construrdo da coerencia em textos escritos e orais,
tambem financiadapelo CNPq, investigou tamb6m essa questdo, que discutiu
no artigo A producao de inferencias e sua contribuictio na constructio do
sentido (D.E.L.T.A. 9, n.° Especial, 1993) .

Tal forma de abordagem dos fenomenos textuais levou a um dialogo
crescente corn outras Ciencias Humanas, como a Psicologia Cognitiva, a
Inteligencia Artificial, a Neuropsicologia, a Antropologia, a Sociologia
Interacional e as Ciencias Cognitivas de modo geral.

Os principais objetos de pesquisa, dentro do enfoque mencionado, tem
sido a estrutura e o funcionamento da mem6ria, bem como as formas de
representacdo dos conhecimentos, seu acessamento, utilizagdo, recuperagdo
e atualizagdo, por ocasido do processamento de textos; as principais estrategias
de ordem sOcio-cognitiva, interacional e textual postas em agdo durante o
processo de producdo/ intelecgdo; e, ainda, as estrategias de talanceamento'
do implicito/explicito.

Os pesquisadores que estdo engajados no estudo dessas questbes
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(Marcuschi, 1994, 1995, 1997); Koch, 1996 a, b, 1997 a, b) tomam como fontes
obras de autores como Schwarz (1992), Rickheit & Strohner (1985), Heinemann
& Viehweger (1991), Van Dijk (1989,1994), Vignaux (1991), alem de varios outros

citados no item 2.

Outra tendencia é a que, com base em obras como as de Adam (1990,
1992), bem como naquelas que se dedicam ao estudo dos generos textuais,
retomam a questao da tipologia textual, a qual, por algum tempo, pareceu
relegada a segundo piano. Podem destacar-se aqui as pesquisas de Marcuschi
sobre tipologia do texto.

Nesta segunda metade da decada de 90, vem voltando a tona corn particular
enfase, em decorrenci a das pesquisas mencionadas no item 2, caput, a questao
da referenciagdo, isto e, das diversas formas de remissao textual e, em particular,
dos varios tipos de recursos anafOricos e de seu processamento sOcio-
cognitivo (Marcuschi, 1994, 1997; Koch, 1996, 1997).

Entre os principais pesquisadores na area da Linguistica Textual, nesse
periodo, alem dos acima mencionados, merecem destaque: Luiz Carlos
Travaglia, da Universidade Federal de Uberlandia; Clelia Candida Spinardi
Jubran e Mercedes Sanfelice Risso, da Universidade Estadual Paulista (UNESP),
campus de Assis; Maria do Rosario Greg olin, da UNESP campus de
Araraquara; Elisa Guimaraes e Maria Lucia Cunha Victorio Andrade, da
Universidade de Sao Paulo; Maria Piedade Moreira de Sa, Doris Carneiro da
Cunha, Judith Hoffnagel, da Universidade Federal de Pernambuco; Maria
Irande Antunes, da Universidade Federal de Alagoas; Jose Gaston Hilgert, da
Universidade de Passo Fundo (RS); Sueli Cristina Marquesi, Joao Hilton Sayeg
de Siqueira, Regina Celia Pagliuchi da Silveira, da Universidade CatOlica de
Sao Paulo; Jose Luiz Meurer e seu grupo, da Universidade Federal de Santa
Catarina; Maria Aparecida Lino Pauliukonis, Helenio Fonseca de Oliveira,
Leonor Werneck dos Santos e equipe, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Todos esses pesquisadores tem nao s6 publicado trabalhos na area,
como orientado teses e dissertagoes nesse dominio.

De outra parte, alguns estudiosos vem aplicando conceitos basicos da
Lingiiistica Textual a alfabetizacao, a aquisicao da escrita e ao ensino de lingua,
materna ou estrangeira, de modo geral. Entre eles, podem-se mencionar;
Massini-Cagliari (1997); Koch (1993, 1994); Milanez (1993); Marcuschi (1993,
1997).

1.4 Estudo do texto falado
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Outra vertente das pesquisas textuais extremamente imp ortante no Brasil
é a que se vem dedicando ao estudo de textos falados. Tais estudos vem-se
realizando, de forma particular, no interior de tres grandes projetos: NURC,
Censo/Peul e PGPF.

0 Projeto de Estudo da Norma Lingiiistica Urbana Culta (NURC), visando
a pesquisar a norma objetiva do portugues culto falado no Brasil, coletou, no
inicio da decada de 70, materiais de tres diferentes tipos: elocugoes formais
(EF), entrevistas (DID) e dialogos entre dois informantes (D2), em cinco capitais
brasileiras (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre). Os
informantes, divididos em tres faixas etarias (25 a 35 anos; 36 a 55 anos; 56
anos ou mais), deveriam ter formagdo universitaria completa, ter nascido na
cidade em estudo e nela ter vivido, pelo menos, tres quartas partes de suas
vidas e ser filhos de falantes nativos de portugues.

Nas decadas de 80 e 90, esse material passou a ser objeto de estudos
textuais pelo grupo do NURC-Recife, coordenado por Maria Piedade Moreira
de Sa e, em especial, pelo grupo do NURC/SP Miele() USP, coordenado por
Dino Preti. Deste Ultimo fazem parte, entre outros, Hudinilson Urbano, Paulo
Gallembeck, Diana Luz Pessoa de Barros, Zilda Maria Zapparoli Melo, Luiz
Antonio da Silva, Margaret de Miranda Rosa e Leon or Lopes Fawn), de cujos
trabalhos alguns encontram-sereunidos em Preti & Urbano (1990), Preti (1993)
e Preti (1997).

0 Projeto Censo da Variaciio Lingiiistica do Estado do Rio de Janeiro,
que se desenvolveu tambem na decada de 80 e vem tendo continuidade no
Programa de Estudos sobre o Uso da Lingua (PEUL UFRJ/CNPq), caracteriza-
se por uma abordagem sociolingiiistica, que busca uma interface corn o
discurso. Reline pesquisadores como Maria Luiza Braga, Anthony Julius Naro,
Claudia Nivea Roncarati, Alzira Tavares de Macedo, Maria Marta Pereira
Scherre, Maria Cecilia Mollica, Neliza Omena, Helena Gryner, Maria da
Conceicao Paiva, Maria Eugenia Lamoglia Duarte, Vera Lucia Paredes P. da
Silva, cabendo lembrar, ainda, Giselle Machline de Oliveira e Silva (jd falecida),
que coordenou o Projeto durante algum tempo e foi uma de suas maiores
incentivadoras.

Por fim, o Projeto Gramdtica do Portugues Falado (PGPF), idealizado e
coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho, teve inicio em 1988, corn o objetivo
de produzir coletivamente uma gramatica de referencia do portugues culto
falado no Brasil, corn base nos dados do Projeto NURC, acima descrito. Cerca
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de 35 pesquisadores, vinculados a diferentes universidades de todo o pais,
reagruparam-se, para uma melhor eficacia na conduedo dos trabalhos, em tres
projetos tematicos: (i) o de Classes Lexicais e Gramaticais, coordenado por
Maria Helena de Moura Neves, que inclui o GT de Morfologia (posteriormente
.subdividido em Morfologia Derivacional, coordenado por Margarida Basilio,
e Morfologia Flexional, coordenado por Angela Rodrigues) e o de Sintaxe das
Classes Gramaticais, sob a coordenaedo de Rodolfo Hari; (ii) o de Re lae-Oes
Gramaticais, coordenado inicialmentepor Fernando Tara llo, tambem falecido,
e, desde entao, por Mary A . Kato, que engloba tambem o GT de Fonologia e
Fonetica, sob a coordenndo de Maria Bernadete Abaurre; (iii) o de
Organizaedo Textual-Interativa, coordenado por Ingedore G. Villna Koch. Ja
se encontram publicados seis volumes intitulados Gramdtica do Portugues
Falado, que reunem trabalhos produzidos, em grupos ou individualmente,
pelos pesquisadores de cada equipe.

Dentre os varios grupos acima mencionados, é no interior do Projeto
Tematico 'Organizaedo Textual-Interativa no Portugue's Falado no Brasil' que
se tem desenvolvido, dentro da abordagem textual-interativa que o fundamenta
e, em decorrencia, corn a m-obilizaeao de conceitos da Linguistica Textual, da
Andlise da Conversagao e da Pragmatica Linguistica, as principais pesquisas
sobre a natureza do texto falado, sua organiznao tOpica, as estrategias de
construe-do (insergao, parafraseamento, repetie-do, interrupedo, segmentaedo,
correcao), os marcadores discursivos e/ou articuladores textuais, as formas
de marcaedo de relevo, etc. Alem dos textos incluidos nas coletaneas acima
citadas, os membros da equipe (Koch, Risso, Jubran, Marcuschi, Favero,
Urbano, Hilgert, Travaglia, Oliveira e Silva , Souza e Silva, Andrade, Aquino,
Crescitelli), bem como outros pesquisadores que neles se inspiraram, tern
produzido grande ntimero de trabalhos individuais, publicados em revistas
especializadas e/ou apresentados em congressos, nacionais e internacionais.

2. Conclusao

Verifica-se que nao s6 a Linguistica Textual, como tambem estudos sobre
o texto realizados a luz de outras perspectivas teOricas, encontraram terreno
fel-di no Brasil, onde germinaram generosamente e continuam a produzir frutos
em abundancia.

Ano por ano, novos contingentes vein engrossando as fileiras desse
`exercito' que, reduzido a principio a alguns poucos voluntdrios, hoje pode -se
dizer que 'se apoderou' de praticamente todas as regioes do pais, visto que,
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em grande parte das universidades brasileiras, existem hoje docentes que se
dedicam a pesquisa e ao ensino desse ramo da Ciencia Lingiiistica.

Desta forma, tanto as pesquisas sobre textos escritos, como as que se
ocupam da construcao e elaboragao de textos falados vem ocupando lugar de
destaque entre os estudiosos das universidades do pais, quer federais, quer
estaduais ou particulares e yam dando origem a urn acervo bibliografico
respeitavel, tanto em termos quantitativos, como qualitativos.

0 quadro continua a se mostrar grandemente promissor, ja que muitos
dos jovens pesquisadores ligados aos nossos cursos de pOs-graduagao tem
escolhido esta area como campo de atuagdo, o que certamente garante a
continuidade dos estudos nesse dominio.
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Este artigo organiza-se em duas partes: a primeira, sobre o lugar dos
estudos do texto e do discurso entre as teorias da linguagem; a segunda,
sobre tais estudos no Brasil.

Para a primeira questdo foram retomadas, em grande parte, as reflexOes
que fiz sobre os estudos do texto e do discurso em conferencia proferida como
uma das provas de concurso de professor titular na Universidade de Sao
Paulo, publicadas posteriormente na revista Lingua e Literatura (1996).

1. Reflexoes sobre os estudos do texto e do discurso.

Se os estudos de Saussure, de reconhecida importancia para situar a
lingUIstica entre as ciencias humanas, para estabelecer seu objeto, limitaram o
campo de possivel interesse do lingiiista, ao separarem rigidamente a lin-gua
da fala, o linguistic° do extralingilistico por ma interpretagdo do mestre,
dizem alguns, por necessidade do momento historic° em que se trans-formavam
os estudos da linguagem, afirmam outros, ou por razoes ideolegicas,
consideradas as condigOes de produgdo do texto de Saussure, insistem
terceiros os estudos que a partir de entdo se desenvolveram procuraram de
modos diversos preencher os espagos entre as dicotomias estaveis, resgatar,
do exilio da fala, outros elementos de interesse do estudioso da linguagem. Em
outras palavras, os estudos posteriores reviram e retomaram posigoes postas
de lado pela lingilistica saussuriana, alargaram seu campo de estudos, deixaram,
enfim, os trilhos previamente assentados, mas mantiveram, com outros nomes
e novas definigOes, a distingao entre o que cabe ao lingiiista examinar e o que
6 da algada de outras ciencias ou disciplinas. Essas mudangas ocorreram
sobretudo quando os lingilistas se debnigaram mais seriamente sobre questoes
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de significagao e sentido.

0 caminho, a meu ver, fez-se pela ruptura de duas barreiras: a que impede
a passagem da frase ao texto, a que separa o enunciado de sua enunciagao.
Alguns estudiosos procuraram vencer a primeira bar-reira, outros saltaram a
segunda, muitos trataram de derrubar ambos os limites. No primeiro caso,
devem ser mencionados os estudos de Harris que, sem fugir dos pressupostos
da teoria distribucional, propOe, corn metodo formal e prescindindo do
contend°, que se examine a estruturagao global do texto.

Ja as teorias pragmaticas, por exemplo, vao alem da segunda barrei-ra,
retomam ao extralingnistico elementos situacionais indispensaveis a cons-
tituicao do sentido do texto e descrevem e explicam os lagos que unem
enunciagao e enunciado. Agrupam-se entre as pragmaticas teorias diferentes
que tem, porem, em comum, o fato de procurarem aumentar a "fatia" da
linguagem que tradicionalmente cabe aos estudos lingnisticos, pela
recuperacao de uma parte do "caos" da fala e pela consideragao de certas
condigOes de use da lingua. Os fatos pragmaticos ou de interagdo social do
homem na e pela linguagem sao definidos, por essas teorias, como fatos de
lingua ou de competencia do falante, isto é, como fenomenos sistematicos,
que fazem parte das regras que o falante domina para usar a lingua.

Os estudos do texto e do discurso, por sua vez, caracterizam-se pela
ruptura das duas barreiras, ao mesmo tempo: preocupam-se corn a organizagao
global do texto e examinam as relagoes entre discurso, enunciagao e fatores
sOcio-historicos.

Esses caminhos novos trouxeram aos estudos da linguagem mudangas
significativas de posicionamento e nao somente acrescentamentos: deixou-se
de ver a lingua como lugar de representagao apen as de significados objetivos,
para considers -la como meio convencional de agir no mundo (veja-se a
pragmatica dos atos de linguagem); passou-se a considerar a linguagem, por
natureza, como urn instrumento de argumentagao e de interagao e nao somente
de informagdo (vejam-se os estudos de Ducrot, as teorias da argumentagao, a
sociolingnistica interacional ou a analise da conversagao); concebeu-se o
texto (ou o discurso) e nao mais a frase como unidade de sentido, tomando-o
como o objeto dos estudos lingnisticos e condicionando a descried° das
frases ao exame satisfatorio dos mecanismos de organizagao textual (vejam-se
as teorias do texto e do discurso em geral e os escritos precursores de Balchtin);
colocou-se a intersubjetividade como anterior a subjetividade, ou seja, a relagdo
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entre interlocutores nao apenas funda a linguagem e da sentido ao texto,
como tambern constrOi os prOprios sujeitos produtores do texto (vejam-se os
estudos de Bakhtin, as diversas teorias pragmaticas e a analise da
conversagdo); caracterizou-se o discurso como lugar ao mesmo tempo do
social e do individual; definiu-se a linguagem pelo dialogismo em suas duas
acepg-Oes, a do dialog() entre interlocutores e a do dialog° que cada texto
mantem corn outros textos.

Essas novas posigOes criaram urn novo objeto (ou mais de urn) dos
estudos lingUisticos, com as caracteristicas apontadas: ao mesmo tempo social
e individual, instrumento de argumentagdo e de informagdo, fundado pela
interagdo ou pelas relagoes intersubjetivas que antecedem e criam a
subjetividade, de dimensdo maior que a da frase e com organizagao pr6pria,
constitutivamente dialOgico, ou mesmo, duplamente dialOgico.

Em sintese, as diferentes teorias pragmaticas, textuais e discursi-vas
trazem novas postural e objeto aos estudos da linguagem, na segunda metade
do seculo XX. E o fazem corn fundamentos diferentes, herdados de quadros
te6ricos diversos, corn que dialogam a lOgica e a filosofia da linguagem, a
antropologia estrutural, os estudos cognitivos, a psicanalise lacaniana, o
materialismo histOrico, entre outros e com graus de formalizagdo e de
estabilizagdo dos objetos tambem diferentes.

Ha, portanto, urn ponto de vista comum a tais estudos, que paira sobre
ou sob as diferengas, qual seja o de ocupar o "vdo" entre pontos estaveis, o
de preencher o espago entre posigoes bem definidas pelos estudos lingiiisticos
anteriores lingua vs fala, competencia vs performance, enunciagdo vs
enunciado, linguistico vs extralingUistico. Embaralham-se diferentes bem
estabelecidas, mistura-se o que antes estava claramente separado, ou, como
diz Guimardes Rosa, "tao claro como agua suja". Os estudos do texto e do
discurso, em decorrencia, caracterizam-se pela fragilidade e instabilidade de
nao serem "nem isto, nem aquilo" ou de serem ao mesmo tempo "isto e aquilo".

A "fragilidade" dos estudos do texto e do discurso favorece assim criticas
e objegOes diversas, conforme a teoria se aproxime de um ou de outro p6lo ou
se mantenha em indecisaposigdo. Uma da objegoes, em geral dita humanista,
que sofrem as teorias do discurso é a de reducionismo. Essa objegdo se refere
ao "empobrecimento" que as teorias do discurso e do texto trazem a seu
objeto de estudo, por excessivo formalismo, por adogdo de um ponto teOrico
iinico, por muita preocupagdo corn procedimentos linguisticos e discursivos,
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em detrimento de outros aspectos mais "intuitivos" ou "criativos", por fazerem
do texto o lugar apenas de comprovagdo ou de exemplificagdo de complicadas
elaboragoes teoricas. Uma segunda objegdo, tambern bastante freqiiente, 6 a
critica ideologica de negagdo da histOria, feita a propostas como as de
Benveniste, de Greimas, das pragmati-cas em geral que, por considerarem
apenas a enunciagdo pressuposta no discurso, nem sempre examinam
devidamente as variaveis sOcio-histOricas que, corn as lingiiisticas, engendram
os sentidos do discurso. A terceira critica seria o desafio "fundamentalista"
(no dizer de Eric Landowski) de projetos mais descritivos que explicativos.

Em resumo, os estudos do texto e do discurso, por urn lado, ndo sdo
suficientemente formais e explicativos para a lingiiistica "hard", por outro sdo
excessivamente formais ou estruturalistas ou atados a mecanismos internos
para os adeptos de analises mais livres e "criativas". Embora sejam estudos da
linguagem, os do discurso e do texto sdo muitas vezes margin alizados, porque
caracterizados pela instabilidade aci-ma mencionada. Os que assim pensam
ndo percebem que essa instabilida-de 6 condigdo do estudo da linguagem.

Em relagdo as criticas de reducionismo, cabe urn "mea culpa" e uma
defesa. E necessario reconhecer que sdo muitos os que se dizem estudiosos
do texto sem o serem, muitos os que utilizam uma metalinguagem que des-
conhecem, muitos os que fazem realmente do texto urn exemplo para teori-as
mal digeridas. No entanto, 6 facil separar o joio do trigo e, se nem sempre se faz
a distingdo, 6 porque interferem questoes de outra ordem: o desco-nhecimento
dos estudos do texto e do discurso, de seus avangos e resulta-dos, a ma-f6 e
o medo de perder espagos.

A posigdo de instabilidade em que tais estudos colocam a linguagem 6,
portanto, a maior peidigdo deles e tambem sua maior "grandeza". 0 momento
hoje 6, sem diwida, o de uma lingiiistica da instabilidade (vej a-se, a respeito,
Jose Luiz Fiorin em "Lingiiistica: perspectivas e aplicagoes", 1994). Sao os
fatos lingiiisticos instaveis, aqueles que ndo se resolvem como "ou isto ou
aquilo", que instigam os estudiosos da linguagem, e os do discurso e do texto,
antes de todos. 0 estudioso do discurso, bravamente, acredita poder dizer
alguma coisa sobre essas questoes, sem, no entanto, estabilizar o instavel,
pois cria apenas, e o reconhece, urn equilibrio precario.

2. Os estudos do texto e do discurso no Brasil.

2.1. DiregOes teOricas e distribuigdo no Pais
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Procurei apontar as caracteristicas gerais e o ponto de vista comum dos
estudos do texto e do discurso. Faco agora o caminho inverso e trato de
ressaltar a enorme diversidade desses estudos, a partir da trilha comum
examinada. Vou-me limitar a mencionar as grandes linhas dessas abordagens
no Brasil, diferenciando-as segundo as perspectivas da Mina° teOrica e dos
papas que assumiram no Pais.

Para esse panorama geral e um tanto superficial foram utilizados dois
tipos de dados: as linhas e projetos de pesquisa dos cursos de pOs-graduagao
no Brasil, na area de Letras e Lingifistica em 1990-1991 e 1994-1995 (material
que me foi fornecido pela CAPES Fundacao Coordenagao de Pessoal de
Nivel Superior); as informacoes do Quem é quem na pesquisa em Letras e
Linguistica no Brasil (Marcuschi, 1992), publicado pela ANPOLL Associagao
Nacional de Pesquisa e POs-Graduagao em Letras e Linguistica.

Com esses elementos, posso, de alguma forma, apontar os micleos ja
constituidos e mais produtivos dos estudos do discurso no Brasil, os temas
dos principais projetos em desenvolvimento e as diregoes tebricas dessas
pesquisas.

Sete linhas teOricas destacam-se nos estudos do texto e do discurso no
Pais: a AnMise do Discurso (AD) francesa, a SemiaticaNarrativa e Discursiva,
tambem iniciada na Franca, as varias teorias do discurso inglesas, os estudos
funcionalistas do discurso, a Linguistica Textual, sobretudo anglo-saxonica, a
Analise da Conversagao e/ou analises da organizacao textual/interativa do
discurso, e uma Ultima direcao que reline, de modo mais ecletico, estudos que
dialogam com a Teoria da Literatura, a Semiologia, a Pragmatica e a Semantica,
Bakhtin ou Benveniste. Ha muitas outras que deixo de examinar por terem tido
menor alcance no Brasil. E o caso, por exemplo, da proposta modular de Eddy
Roulet, trabalhada sobretudo na Universidade Federal de Minas Gerais, em
Belo Horizonte. Das sete diregoes tedricas destacadas, os estudos
funcionalistas do discurso e a Lingilistica Textual sao objeto de reflexao de
outros artigos deste ntimero da revista.

A distribuicao das cinco linhas restantes por universidades e por cursos
de pOs-graduagao (ha mais de 50 cursos de mestrado e de doutorado em
Letras e Lingifistica no Brasil) mostra aproximadamente o quadro que segue.

2.1.1. Analise do Discurso francesa (AD).
A Analise do Discurso (AD) de linha francesa tem seus principais micleos
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na Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, nos Departamentos de
Linguistica e de Lingufstica Aplicada. Desenvolvem-se Id grandes projetos
coletivos e individuais, e boa parte dos analistas de discurso que hoje ensinam
e formampesquisadores nessa linha de investigacdo formou-se na UNICAMP.
Hd outros grupos menores, na Universidade de Sdo Paulo USP, sobretudo na
p6s-graduagdo em Lingua Portuguesa, na Pontificia Universidade Catelica
PUC, em Sao Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, nas universidades
federais do Rio Grande do Sul - UFRGS e Fluminense UFF, alem de iniciativas
mais individuais de estudiosos espalhados por varias outran universidades
federais (na Paraiba, no Mato Grosso, em Santa Catarina, em Alagoas, em
Brasilia, em Juiz de Fora).

Muitas das pesquisas sobre o discurso desenvolvidas no Brasil pertencem
a essa linha de investigac-do e podem ser agrupadas em tres grandes blocos: o
primeiro, com pesquisas sobre questoes teOricas que tradicionalmente
preocupam os analistas do discurso e que receberam entre nos
desenvolvimentos prOprios, tais como os estudos sobre o sujeito, a autoria, a
interpretagdo e o sentido, o discurso e o acontecimento, a heterogeneidade
discursiva, a nocao de arquivo (Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFGRS), ou as
preocupagoes corn a metodologia de andlise do discurso (Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP, Universidade Federal de Alagoas UFAL);
o segundo, corn trabalhos tambern teOricos sobre discursos especificos ou
sobre aspectos pontuais dos discursos, como por exemplo o discurso dos
missiondrios (Universidade de Sao Paulo USP e Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP), da imigragdo (Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP), do humor (Universidade Estadual de Campinas UNICAMP), da
gramatica (Universidade de Sao Paulo USP e Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP), o discurso politico, religioso e juridic° (universidades
federais de Alagoas UFAL, do Rio Grande do Sul UFRGS, Pontificia
Universidade CatOlica do Rio de Janeiro PUC-RJ, Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP), o discurso pedagegico (Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP e Pontificia Universidade Catelica do Rio Grande do
Sul PUC/RS), o discurso naturalista (Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP), o funcionamento discursivo da disjungdo em portugues
(Universidade Estadual de Campinas UNICAMP), a norma culta na
perspectiva da andlise do discurso (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul UFRGS); o terceiro, corn estudos sobre a realidade brasileira, enquanto
discursos, entre os quais cito apenas os projetos sobre discurso, significagdo
e brasilidade (Universidade Estadual de Campinas UNICAMP), o discurso
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public° no espaco urbano (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP),
aspectos discursivos da andlise de linguas indigenas (Universidade Estadual
de Campinas UNICAMP), os discursos missionarios e literarios sobre os
indios e brasilidade (Universidade Estadual de Campinas UNICAMP), o
discurso public° no espaco urbano (Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP), aspectos discursivos da analise de linguas indigenas
(Universidade Estadual de Campinas UNICAMP), os discursos missionarios
e literarios sobre os indios (Universidade de Sao Paulo USP), a Hist6ria das
Ideias Lingiiisticas no Brasil (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP,
Universidade de Sao Paulo USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFGRS, Universidade Federal Fluminense UFF), o discurso do e sobre os

sem-terra (Universidade Estadual de Campinas UNICAMP e Universidade
Federal de Alagoas UFAL), as formacoes discursivas dos docentes da rede
palica de Porto Alegre (Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFGRS).

2.1.2. A influencia dos ingleses nos estudos do discurso.

Alguns indiretamente vinculados a Analise do Discurso de linha francesa,
outros nem tanto, ha grupos no Brasil que se relacionam mail de perto corn as
pesquisas dos ingleses sobre o discurso (Fairclough, Clark, Coulthard, Sinclair
e outros). E o caso de estudiosos da Universidade de Brasilia UnB que
examinam, por exemplo, o discurso e a internal° em contextos institucionais,
ou as interagoes medico-paciente, terapeuta-paciente e da Universidade Federal
de Santa Catarina UFSC, sobretudo na pes-graduagao em ingles, que se
voltam para questoes de discurso e sexo, discurso juridic°, interacao verbal e
nao-verbal, discursos de auto-ajuda.

2.1.3. Estudos dos textos orais: perspectivas textual-interativa e/ou
conversacional.

Os estudos dos textos orais no Brasil tern-se efetuado sobretudo nas
perspectivas textual-interativa e/ou conversacional da Analise da
Conversacao, da Sociolinguistica Interacional, da Etnografia da Comunicacao
ou da Etnometodologia. Nessas direcOes estao envolvidos principalmente
grupos localizados na Universidade de Sao Paulo USP, nos cursos de
Lingiiistica, de Lingua Portuguesa e de Alemao, sobretudo, coin o Projeto de
Estudo da Norma Lingiiistica Urbana Culta de Sao Paulo - Projeto NURC-SP-
USP, na Universidade de Campinas UNICAMP, nos departamentos de
Lingiiistica e de Lingufstica Aplicada, na Universidade Federal de Pernambuco

UFPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, na Universidade
Q
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Estadual Pau lista UNESP, em Araraquara,e em Assis, na Universidade Federal
Fluminense UFF e na Pontificia Universidade Catelica PUC, em Sao Paulo e
no Rio de Janeiro. Alem dos grupos constituidos, ha pesquisadores
distribuidos em diferentes universidades do Pais (nas universidades federais
do Parana UFPR, de Santa Catarina UFSC, de Mato Grosso UFMT, do Rio
Grande do Norte UFRN, do Para UFPA, de Minas Gerais - UFMG, do Rio
Grande do Sul UFRGS, de Brasilia UNB, da Bahia UFB A, de Uberlandia
UFU, de Alagoas UFAL, Fluminense UFF e na Universidade de Passo
Fundo). Os estudiosos dos discursos orais aparecem, nas diferentes fontes
consultadas, sob os rOtulos de etnografia da comunicaedo, internao verbal,
fala e escrita, estudo da fala, portugu'es falado e, principalmente, analise da
con versae-do.

Os estudos dos micleos estabelecidos ou dos pesquisadores isolados
tratam sobretudo da organiznao textual-interativa da fala e dos procedirnentos
de construcao dos discursos orais estruturas paralelas, repetieao, tOpico,
turnos, parafrase, conga°, hesitaedo, inserebes, marcadores, rituais
conversacionais - alem de questoes mais especificas sobre o poder na interagao
(na Universidade Federal de Pernambuco UFPE), linguagem, interagdo e sexo
(nas universidades federais de Pernambuco UFPE e de Santa Catarina
UFSC, e na Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro PUC/RJ),
interaedo no trabalho e em contextos institucionalizados escola, empresa,
midia (na Pontificia Universidade CatOlica PUC, ern Sao Paulo e no Rio de
Janeiro, nas universidades federais de Brasilia UNB, de Uberlandia UFU e
do Rio de Janeiro UFRJ), relagdo entre fala e escrita (nas universidades
federais de Pernambuco UFPE, do Rio Grande do Norte UFRN, de Uberlandia

UFU e na Universidade de Sao Paulo USP), internao via computador,
internao no discurso juridic° (na Universidade Federal de Juiz de Fora
UFJF), linguagem dos idosos (na Universidade de Sao Paulo USP), estrategias
conversacionais no discurso psicOtico (na Universidade Federal do Rio de
Janeiro UFRJ).

Dois grander projetos estdo em andamento sobre o portugues falado: o
Projeto de Estudo da Norma Lingidistica Urbana Culta, principalmente em Sao
Paulo (Universidade de Sao Paulo USP e Universidade Estadual de Campinas

UNICAMP), na Bahia (Universidade Federal da Bahia UFB A, em Salvador),
em Pernambuco (Universidade Federal de Pernambuco UFPE, em Recife) e
no Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ); o Projeto
da Gramatica do Portugues Falado, que envolve pesquisadores das diferentes
instituie-Oes brasileiras e esta centralizado na UNICAMP. Em ambos os projetos,
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os estudos do portugues falado nao contemplam apenas as questoes
discursivas, textuais ou interativas da fala, mas alguns dos grupos envolvidos
nesses projetos dedicam-se especificamente a tais aspectos, daf terem sido
inseridos neste panorama da analise do discurso no Brasil.

0 discurso oral e o portugues falado estao sendo examinados no Brasil
corn regularidade nos illtimos vinte an os, de perspectivas te6ricas muito
diversas. Alen' das ja mencionadas, analises interativas e conversacionais,
que interessam diretamente a esta apresentagao, podem ser citadas a lingufstica
textual, sobretudo, quando relacionada corn os estudos cognitivos, corn o
processamento lingiiistico cognitivo do texto oral, (Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP, universidades federais Fluminense UFF, Pontificia
Universidade Cat Mica do Rio de Janeiro PUC/Rio), algumas teorias
semiolingiiisticas (em geral na Pontificia Universidade CatOlica PUC, em Sao
Paulo e no Rio e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ), os
estudos sociolingiiisticos da variagao e da interagao, estreitamente
relacionados corn os do discurso oral ou da conversagao, e que j a apresentaram
resultados significativos sobretudo nas universidades federais do Rio de
Janeiro UFRJ, de Santa Catarina UFSC e do Parana UFPR e n a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro UERJ, alem das demais teorias do discurso, tais
como a Analise do Discurso francesa e a Semi6tica, quando examinam os
discursos orais.

2.1.4. Semi6tica narrativa e discursiva.

0 quarto bloco de estudos do discurso contempla os que tern como
fundamentagao te6rica a SemiOtica narrativa e discursiva, desenvolvida na
Franca, por A. J. Greimas epor urn grupo de pesquisadores principalmente na
Escola de Altos Estudos em Ciencias Sociais em Paris. Existem outras teorias
semiOticas, como a de Peirce ou a Escola de Tartu, por exemplo, tambem bastante
conhecidas e produtivas no Brasil, mas que nem sempre podem ser
consideradas teorias do discurso.

Por ser essa teoria a opcao que fiz para os meus estudos sobre o discurso,
posso apresenta-la corn mais detalhes que os obtidos nas fontes consultadas.

A linha de investigagao semi6tica tem seus principais e mais antigos
micleos em Sao Paulo, na Universidade de Sao Paulo USP, sobretudo na pOs-
graduagao em Lingiifstica e na Escola de Comunicagoes e Artes ECA, e na
Universidade Estadual Paulista UNESP, em Araraquara e em Sao Jose do Rio
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Preto. Nessas universidades formou-se a maioria dos pesquisadores em
Semi6tica no Brasil e desenvolveu-se grande parte dos projetos de pesquisa
na area. Em 1973, constituiu-se, corn pesquisadores dessas instituicOes, urn
Centro de Estudos Semi6ticos que teve papel inegavel na formagao de
pesquisadores e na divulgagao dessa linha de pesquisa. Ha atualmente outros
grupos que merecem destaque, na PUC-SP (corn um Centro de Estudos
SociossemiOticos muito ativo), nas universidades federais do Rio Grande do
Sul UFRGS, de Minas Gerais UFMG e Fluminense UFF, na Universidade
Estadual Pau lista UNESP, em Assis e na Universidade de Londrina - UEL.
Alguns desses nOcleos nao estao ligados diretamente aos estudos lingiiisticos,
em sentido restrito, o que permite o enriquecimento dos estudos dos discursos
verbais, orais e escritos, que podem assim ser aproximados, corn um mesmo
ponto de vista teorico, dos discursos do cinema, da publicidade, da pintura,
etc.

A semiOtica no Brasil tem cumprido, a seu modo e corn suas possibilidades
teOricas e metodologicas, os papeis e fungoes dos estudos do discurso em
geral. Os semioticistas nao se descuidaram das questoes teOricas e, atualmente,
tres diregoes tern sido empreendidas no Brasil. A primeira sobre a sintaxe e a
semantica do discurso, corn estudos que examinam principalmente as
estrategias do discurso ambigiiidade discursiva, argumentagao,
figurativizacao, aspectualizacao, configuragoes patemicas e as relagoes entre
enunciagao e discurso. Essas pesquisas preocupam-se tambem corn a descricao
do portugues. A segunda direcao congrega estudos que reveem a concepgao
e organizacao do nivel fundamental dos discursos, a partir de estudos sobre a
figuratividade e a tensividade do esquema profundo. A terceira, diz respeito
aos estudos de uma semiOtica especifica discursos visuais, gustativos,
poeticos, esteticos, da cancao popular; da mirsica, da pintura, do cinema -, as
traducoes intersemi6ticas e aos estudos interdisciplinares semi6tica e
psicanalise, semi6tica e teoria das catastrofes, semiOtica e estudos cognitivos,
semiOtica e analise da conversagao, semiOtica e ret6rica. Examina-se, nesse
bloco de pesquisas, o piano da expressao dos textos, do ponto de vista da
construcao do sentido, ou seja, estudam-se questoes de sincretismo de
expressao, de especificidade de certas materias e substancias da expressao,
de relagao semi-simbOlica ou tensiva entre expressao e contealo.

Entre os projetos de pesquisa mail "aplicados" ou "sociais" da semi6tica,
menciono apenas alguns sobre os discursos dos presidentes militares ap6s
64, a cancao popular brasileira, os discursos dos livros didaticos de HistOria
do Brasil, a histOria das ideias lingiiisticas no Pais, o discurso do vestibulando,
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o discurso separatista gaucho, os discursos literarios brasileiros, o discurso
da critica de arte no Brasil.

2.1.5. Outros.

0 Ultimo grupo refine as pesquisas que combinam perspectivas diversas
de analise do discurso e do texto e que sao encontradas em quase todos os
centros de pesquisa do Pais. Cito alguns deles:

a) estudos a partir de ou em torno dos escritos de Bakhtin, e, sobretudo,
das questoes de dialogismo, polifonia, intertextualidade, heterogeneidade
discursiva, metalinguagem, parafrase, ironia, humor, tanto em exames
lingiiisticos quanto literarios, desenvolvidos principalmente na Universidade
de Sao Paulo USP, na Universidade Federal do Parana - UFPR e na Pontificia
Universidade Cat Mica PUC, em Sao Paulo (Ha pesquisadores individuais em
outras universidades, tais como as universidades federais de Santa Maria
UFSM, de Minas Gerais UFMG e de Juiz de Fora UFJF);

b) estudos do discurso nas varias perspectivas pragmaticas, semanticas
ou enunciativas (Benveniste, Jakobson e outros) e corn materiais e objetivos
tambem diversificados, tais como os proverbios, as fabulas, o discurso
totalitario, o discurso jornalistico, a nagdo brasileira, a metafora, o paratexto
(prefacio), o texto publicitario, metaforas na TV, desenvolvidos sobretudo na
Universidade de Sao Paulo - USP (em diferentes programas de p6s-graduagao),
na Universidade de Campinas - UNICAMP, na Universidade Estadual Pau lista

UNESP, em Araraquara, nas universidades federais do Rio Grande do Sul
UFRGS, de Pernambuco - UFPE, de Santa Catarina UFSC, do Rio de Janeiro

UFRJ, do Ceara UFCE, de Minas Gerais - UFMG e Fluminense UFF e na
Pontificia Universidade CatOlica PUC, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo
(Observe-se que no Quem e quem ha grande interseccao entre os
pesquisadores que se colocaram sob as etiquetas "pragmatica", "semantica"
e "analise do discurso");

c) estudos do discurso nos cursos de literatura das universidades
brasileiras, em que, as pesquisas que examinam os discursos politicos, esteticos
ou literarios (narrativa literaria, discurso memorialista, biografico, epistolar,
ensaio, intertextualidade) corn as fundamentagoes teOricas ja mencionadas
(analise do discurso francesa, lingiiistica textual, semiOtica, etc), somam-se
estudos corn base na estetica da recepgao (nas universidade federais de Minas
Gerais UFMG, de Santa Catarina UFSC, na Universidade de Sao Paulo



194 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

USP, na Pontificia Universidade CatOlica PUC, do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais, na Universidade Estadual de Londrina UEL), na hermenentica (na
Universidade de Brasilia UNB), na retOrica e na estilistica (na Universidade
de Sao Paulo USP, nas universidades federais do Rio de Janeiro UFRJ, da
Paraiba UFPB, do Rio Grande do Sul UFRGS, da Bahia UFBA e Fluminense

UFF, na Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo PUC-SP, na
Universidade de Brasilia UNB,), na critica genetica (na Universidade de Sao
Paulo USP, nas universidades federais da Paraiba - UFPB e de Santa Catarina

UFSC), na semiologia (na Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ),
corn projetos, entre outros, sobre o discurso feminino ou sobre a mulher na
literatura (nas universidades federais de Minas Gerais UFMG, do Para
UFPA, do Rio Grande do Norte UFRN, de Alagoas UFAL, do Rio de Janeiro

UFRJ, do Rio Grande do Sul UFRGS, do Espirito Santo UFES eFluminense
- UFF, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ, na Pontificia
Universidade Catelica PUC, em Minas Gerais, em Sao Paulo e no Rio de
Janeiro, na Universidade de Sao Paulo USP), sobre a oralidade e a escrita na
literatura (nas universidades federais de Minas Gerais UFMG, da Bahia
UFBA, da Paraiba UFPB, na Universidade Estadual Paulista UNESP, em
Sao Jose do Rio Preto), sobre leitura e literatura, sobre a formagao de leitores,
sobre o ensino da literatura ou sobre literatura e educagao (na Universidade
Estadual Paulista UNESP, em Assis, na Universidade de Sao Paulo USP, nas
universidades federais do Rio de Janeiro UFRJ, do Rio Grande do Norte
UFRN, de Minas Gerais UFMG, de Brasilia UNB, na Pontificia Universidade
CatOlica do Rio de Janeiro PUC/RJ, na Universidade Estadual de Londrina
UEL), sobremilsica e literatura (na Universidade Federal do Parana UFPR, na
Universidade de Sao Paulo USP, na Pontificia Universidade CatOlica do Rio
de Janeiro PUC/RJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ), sobre
pintura, arquitetura ou artes visuais, em geral, e literatura (na Universidade de
Brasilia UNB, na Universidade de Sao Paulo - USP, na Universidade Estadual
Paulista UNESP, em Sao Jose do Rio Preto e em Araraquara, na Pontificia
Universidade CatOlica do Rio de Janeiro PUC/RJ, nas universidade federais
de Minas Gerais UFMG, do Rio de Janeiro UFRJ e de Juiz de Fora UFJF),
sobre literatura e jornalismo ou literatura e midias (na Universidade de Sao
Paulo USP, na Universidade Federal da Bahia UFBA), sobre mito
(Universidade de Brasilia UNB), sobre humor na literatura (na Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP, na Universidade Federal do Espirito Santo
- UFES, na Pontificia Universidade CatOlica de Minas Gerais PUC/MG) e,
coin muita freqiiencia, sobre o discurso da critica, da teoria literaria, das revistas
culturais (nas universidades federais da Bahia UFBA e do Rio de Janeiro
UFRJ, na Pontificia Universidade CatOlica PUC, no Rio de Janeiro, na
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ, na Universidade de S
Paulo - USP);

d) estudos semiolegicos e semiolingiiisticos do discurso, de inspiracdo
francesa, localizados principalmente nas universidades do Rio de Janeiro (UFRJ,
UFF, UERJ, PUC), nas universidades federais de Minas Gerais - UFMG e de
Juiz de Fora UFJF, na Pontificia Universidade Catelica de Sao Paulo PUC/
SP, na Universidade Estadual Paulista UNESP, em Sao Jose do Rio Preto;

e) estudos filolOgicos que, muitas vezes, se aproximam das analises do
discurso e do texto, tal como previam R. Jakobson (Essais de Lingiiistique
Generale; p. 21) e Isaac Nicolau S alum, corn suas analises em "garfos", e que
podem ser encontrados hoje sobretudo na Pontificia Universidade CatOlica
de Minas Gerais PUC/MG, nas universidades federais da Bahia UFBA, da
Paraiba UFPB, do Rio de Janeiro UFRJ e Fluminense UFF e na Universidade
de Sao Paulo USP.

Finalmente, menciono rapidamente o estreito relacionamento que as
analises do discurso mantem corn outras disciplinas ou campos do
conhecimento. Fag() referencia apenas as relagoes interdisciplinares mais
usuais no Brasil:

corn a fonetica e a fonologia, e em diregoes teOricas diversas dos estudos
do discurso, principalmente na Universidade Estadual de Cainpinas -
UNICAMP e na Universidade Estadual Paulista UNESP, emMarilia,

corn a linguistica indigena, sobretudo na linha da analise do discurso
francesa e corn estudos sobre aspectos discursivos das linguas indigenas,
sobre o discurso missionario e sobre questoes de ensino/aprendizagem,
desenvolvidos principalmente na Universidade de Campinas - UNICAMP, na
Universidade de Sao Paulo - USP e na Universidade Federal de Goias UFGO;

corn a neurolinguistica, principalmente na Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP;

corn os estudos de aquisigdo de linguagem, em diversas aliregOes
teoricas da analise do discurso, mas em geral nas dos estudos cognitivos do
texto e dos estudos discursivos de lingua falada, princip.almente na
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, na Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC e na Universidade Estadual Paulista - UNESP, ern
Araraquara.

- corn a informatica, em que se desenvolvem metodologias para analise
de discursos, sobretudo na Universidade de Sao Paulo USP, na Pontificia
Universidade CatOlica PUC de Sao Paulo e do Rio de Janeiro e na Universidade

Federal de Santa Catarina UFSC;
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corn a psicanalise, em diferentes diregoes dos estudos do discurso, mas
principalmente na analise do discurso francesa, na semiOtica, na sociolingiiistica
interacional, na analise da conversagao e na lingilistica textual, na Universidade
de Sao Paulo USP, na Universidade Estadual de Campinas UNICAMP e na
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (Ha muitos outros estudos no
Brasil que aproximampsicanalise e estudos do texto, mas, a maioria, no campo
da literatura, como por exemplo nas universidades federais de Alagoas UFAL,
de Minas Gerais UFMG, do Rio de Janeiro - UFRJ, de Juiz de Fora UFJF e na
Pontificia Universidade Cat6lica de Minas Gerais PUC/MG);

- corn a sociolinguistica e a teoria da variagao, sobretudo nas
universidades federais do Rio de Janeiro UFRJ, de Santa Catarina UFSC, do
Parana UFPR e Fluminense - UFF e na Pontificia Universidade CatOlica do
Rio de Janeiro PUC/RJ;

corn a sintaxe ou a teoria da gramatica, no caso, essencialmente, dos
estudos funcionalistas do discurso, nas universidades federais de Santa
Catarina UFSC, do Rio de Janeiro UFRJ, Fluminense UFF e de Juiz de Fora
UFJF, na Universidade de Sao Paulo USP e na Universidade Estadual Paulista
UNESP, em Araraquara;

corn a lingiiistica aplicada, laps que serao examinados na intim parte
deste texto.

3. Papas e funcoes dos estudos do texto e do discurso no Brasil.

As funcOes primeiras dos estudos do texto e do discurso sao, sem dilvida,
as do estudos lingiiisticos em geral: a de contribuir para o conhecimento da
linguagem, atraves da lingua e de seus discursos e, pela linguagem, do homem;
a de concorrer para o desenvolvimento te6rico e metodolOgico da pr6pria
disciplina. Corn esses fins, os estudiosos do discurso no Brasil tem realizado
pesquisas nas varias diregOes ja apontadas neste artigo e conforme a
perspectiva teorica escolhida. 0 actimulo de conhecimento ja 6 grande e sabe-
se hoje bem mais sobre o discurso do que se sabia ha trinta anos.

Alem das preocupagoes teOricas, os estudos do texto e do discurso tern
papas que poderiam ser ditos "sociais", nao fosse a redundancia do termo,
nesse campo do conhecimento: o de participar dos debates sobre ensino/
aprendizagem da competencia discursiva, em lingua materna e em segunda
lingua; o de contribuir para que se conhegam melhor, por meio dos discursos,
a cultura e a sociedade brasileiras.

3.1. QuestOes de ensino.

2 15
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Os estudos do discurso sao imprescindiveis para o ensino/aprendizagem
da competencia discursiva e os pesquisadores brasileiros nao se furtaram a
essa tarefa. Sem dtivida, outros caminhos tem sido tambem empreendidos,
corn exit°, nesse campo. Somam-se esforgos, conjugam-se pesquisas,
comparam-se resultados. Poucos sao os estudiosos do texto e do discurso
que, enquanto tal, nao se dedicam ou tenham-se dedicado a questbes de
ensino, em tres grupos de preocupagoes: leitura, redagao, escrita e tradugdo;
ensino/aprendizagem de lingua materna e estrangeira; interagao, sala de aula,
relagao professor/aluno.

Os lagos sao, portanto, estreitos com a lingiiistica aplicada, embora haja
diferengas teoricas e de metodos entre a linguistica aplicada e os estudos do
discurso. Menciono alguns centros em que essa interagao ocorre, em geral
nos cursos de linguas estrangeiras, alem é claro, dos de linguistica aplicada,
e corn diferentes perspectivas dos estudos do discurso:

problemas de tradugdo, nas universidades federais de Santa Catarina
UFSC (sobretudo na pos-graduagao em ingles), de Brasilia UnB, do Rio
Grande do Sul UFRGS, de Santa Maria UFSM, do Rio de Janeiro UFRJ, de
Minas Gerais UFMG, de Uberlandia UFU e Fluminense UFF, na
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, na Universidade de Sao
Paulo- USP, na Universidade Estadual Paulista UNESP, em Assis (Podem ser
incluidas nesse grupo as preocupagoes corn a tradugao literaria ou poetica,
muito freqiientes nos cursos de literatura de diferentes universidades
Universidade Federal da Paraiba UFPB, Universidade de Brasilia - UnB,
Universidade de Sao Paulo USP);

redagao, leitura, compreensao, na Universidade Estadual Paulista
UNESP, em Sao Jose do Rio Preto e em Araraquara, na Universidade Estadual
de Campinas UNICAMP, na Universidade de Sao Paulo USP, nas
universidades federais de Alagoas UFAL, da Bahia UFBA, da Paraiba
UFPB, de Pernambuco UFPE, do Rio de Janeiro UFRJ, de Santa Catarina
UFSC, de Minas Gerais UFMG, do Parana UFPR, do Para UFPA, do Rio
Grande do Sul UFRGS, de Santa Maria UFSM, de Uberlandia UFU,
Fluminense UFF, na Pontificia Universidade CatOlica PUC, em Sao Paulo e
no Rio Grande do Sul;

ensino de linguas indigenas e interagOes transculturais na Universidade
Federal de Goiania UFGO e na Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP;

interagao na escola, professor/aluno em sala de aula, em que a aula é
vista como um discurso, na Universidade de Campinas UNICAMP, nas
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universidades federais de Brasilia UnB, de Pernambuco UFPE, do Rio Grande
do Norte UFRN, de Alagoas UFAL, na Universidade de Sao Paulo USP, na
Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo PUC/SP;

analise do discurso e o ensino de la e 2a linguas, na Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP, nas universidades federais de Santa
Catarina UFSC, do Rio de Janeiro UFRJ e de Minas GeraiS, UFMG, na
Universidade de Sao Paulo USP, na Universidade Estadual Pau lista UNESP,
em Assis e Araraquara;

- processos discursivos na educacao, na Universidade de Brasilia UnB,
na Universidade de Campinas UNICAMP, na Universidade de Sao Paulo
USP, na Universidade Federal de Pernambuco UFPE, na Pontificia Universidade
Cat Mica de Sao Paulo PUC/SP, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UERJ;

discurso pedagOgico, nas universidades federais do Rio Grande do
Norte - UFRN, na Pontificia Universidade Cat Mica do Rio Grande do Sul
PUC/RS, na Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, na Universidade
de Sao Paulo USP;

- discurso do livro didatico, Universidade de Sao Paulo USP,
universidades federais da Paraiba UFPB, de Universidade Estadual Pau lista

UNESP, em Araraquara, na Universidade Estadual de Londrina UEL, na
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP

3.2. Discurso e sociedade.

As investigagOes sobre o discurso que tem por preocupacao contribuir
para que se conhega melhor, por meio da linguagem, a sociedade brasileira sac)
bastante numerosas no Brasil. E facil perceber nas pesquisas que foram ja
citadas neste artigo o interesse que os estudiosos brasileiros do discurso, das
diversas perspectivas, tern por esse tipo de pesquisa. Sao estudos sobre a
Histeria das ideias linguisticas no Brasil (UNICAMP e USP); o discurso no
espaco urbano (UNICAMP); discurso significacao e brasilidade (UNICAMP);
discurso politico e religioso dos presidentes da ditadura, de Antonio
Conselheiro, separatista, etc (USP, UNICAMP, UFRGS); o discurso nas
situacoes de trabalho no Brasil e emrelacao ao Mercosul (UFRGS, UNICAMP,
PUC/SP, PUC/Rio); o discurso urbano oral culto no Brasil (USP, UNICAMP,
UFBA, UFPE, UFRJ); os livros drdaticos, as redagOes de vestibular (USP,
UNICAMP, PUC/SP); o discurso dos livros didaticos da HistOria do Brasil
(USP); o discurso dos missionarios (UNICAMP, USP); os discursos dos indios
(UNICAMP, UFGO), a construcao discursiva dos herOis nacionais (USP); o
discurso dos adolescentes e dos idosos brasileiros (USP, UFMG); as cangoes
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populares brasileiras (USP); os discursos literarios no Brasil (em diferentes
universidades); o discurso da critica de arte no Brasil (UFF), a argumentagao
nos editoriais de jornais de grande circulagdo (UFRGS); o discurso humoristico
(UNICAMP); a fala e a escrita da mulher no Brasil (UFPE, UFF, UFRN); o
discurso juridic° brasileiro (PUC-SP, UNISINOS) e muitos outros.

Deve-se mencionar que, desses estudos completados ou em andamento,
desenvolvidos como projetos coletivos ou individuais, com a participagao de
pesquisadores experimentados, de alunos e de p6s-graduandos, resultaram e
resultam urn rnImero expressivo de teses, dissertagoes, livros, capitulos de
livros, ensaios, artigos em revistas especializadas. Se os estudiosos do
discurso no Brasil tern procurado cumprir seus mithiplos papeis e dado uma
pequena contribuigao para que se aprimore o ensino, para que as teorias
linguisticas avancem e para que se conhega urn pouco melhor a sociedade
brasileira, ha ainda muito a ser feito.

Espero ter conseguido, sem muitas distorgoes e corn as fontes a que
pude ter acesso, localizar os principais nitcleos de exame do discurso no Brasil
e, principalmente, mostrar o papel que desempenham entre nOs e o estagio de
desenvolvimento que alcangaram nas filtimas decadas.

Termino expondo uma crenca (ou uma certeza): a de que, tendo em vista
o amadurecimento que se alcangou nessa area, é hora de deixar os esforgos
dos estudiosos do discurso na America Latina, para que se somem resultados
e preocupagoes, dificuldades e solugoes, caminhos comuns e perspectivas
diversas.
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ABSTRACT: In this article we focus PEUL's (Programa de Estudos sobre o Uso
da Lingua) contribution to Brazilian Sociolinguistics, and, specifically, to
variationist studies. We start by providing an overview of Rio de Janeiro
variable phenomena. Then we show the spread of variation domain and
emphasize the systematicity and regularity of a linguistic variable the
formal parallelism on phenomena of language variation and change, and
show some patterns of correlation between language and social structure.
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PAIAVRAS-CRAVE: Variacao Sistematica; Niveis de Variacao; Mudanca
Lingiiistica; Universais de Uso.

0. Introducao

Nesta oportunidade, em que se comemoram os 30 anos de criacdo da
Associacao Brasileira da Lingilistica (ABRALIN), coube-nos a tarefa de precisar
as contribuicoes do grupo de pesquisa Programa de escudo sobre o use da
lingua (PEUL) para o desenvolvimento da Sociolingtifstica no Brasil' . Nao
podemos deixar de ressaltar a inquestionavel importancia dessa associacao,
cuja histOria se confunde corn a pr6pria hist6ria da Lingtifstica no Brasil. A
consolidacao dos estudos linguisticos brasileiros em muito Ode se beneficiar
da existencia de uma entidade que, reunindo pesquisadores das mais diferentes
correntes te6ricas, vem contribuindo de forma significativa para o
conhecimento da nossa realidade lingtifstica. A emergente Sociolingiiistica
brasileira dos anos 60 Ode encontrar na ABRALIN urn fOrum de debates
aberto e, ao mesmo tempo, agregador, que possibilitou o amadurecimento e a
expansao de uma subarea corn delimitacdo epistemolOgica propria, que toma a

1 Agradecemos a Paula Pereira Scherre pela ajuda na montagem das refer8ncias bibliograficas
e pela leitura criteriosa da versa() final deste texto. Inconsistencias formais que restarem
sao de nossa inteira responsabilidade.
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heterogeneidade lingiiistica ordenada como um objeto passivel de analise
cientifica.

A Sociolingtiistica despontou, no contexto dos estudos lingUisticos
brasileiros, como uma area fertil e desafiadora, dada a necessidade de
compreender a realidade lingiiistica de urn pats em que diferentes dimensoes
sociais se conjugam para a configuragdo de um quadro sociolinguistic°
complexo: uma realidade que ate urn passado bem recente era conhecida apenas
de forma pontual ou, por que ndo dizer, muitas vezes impressionistica. No
curto espago de tempo em que a Lingiiistica se academicizou no Brasil, ressaltam
questoes ligadas aos estereOtipos homogeneizantes nacionais, as
especificidades do portugues brasileiro em relagdo a mde europeia,
diversidade e ao contato entre linguas no espago geografico brasileiro,
contribuigdo dos elementos indigenas e africanos na configuragdo da nossa
variabilidade, aos reflexos de uma marcada estratificagdo social na
heterogeneidade dialetal. Germinando em trabalhos pioneiros como os de
Amadeu Amaral (1920), ClOvis Monteiro (1933), Mario Marroquim (1945),
Antenor Nascentes (1953), entre diversos outros, a analise da realidade
linguistica brasileira tern sido, no decorrer dos Ultimos anos, objeto do esforgo
continuado de muitos pesquisadores e diversos grupos de pesquisa localizados
nos mais diferentes pontos deste pats. Destaquemos aqui o trabalho dos
modernos dialetOlogos brasileiros, traduzido nos mUltiplos atlas lingUisticos,
que contribuiram para a precisdo das realidades lingUisticas regionais (Ferreira
et alii, 1994; Aguilera, 1998) e a imporrancia do Projeto NURC Norma urbana
culta (Cunha, 1989). Os diversos grupos de pesquisa variacionista e nao
variacionista que despontaram e cresceram nos Ultimos anos enriqueceram
inegavelmente nossa compreensdo acerca dos condicionamentos lingilisticos
e sociais da modalidade culta e ndo culta do portugues do Brasil. Incorrendo
no risco da enumeragdo,2 devemos lembrar aqui o projeto Competencias
basicas do portugues (Lemle & Naro, 1977), o VARSUL Variacao linguistica
urbana da Regiao Sul (Fernandes, 1996:89), o VALPB Variacao linguistica
no Estado da Paraiba (Hora, 1998), o LUAL A lingua usada em Alagoas
(Moura, 1997); Dialetos sociais cearenses (Aragdo & Soares, 1996), o projeto
de estudo da confluencia dialetal na nova capital brasileira (Bortoni, 1984), o
grupo de estudos Discurso e Granuitica (Martelotta et alii, 1996) e a recente
empreitada da Gramatica do portugues falado (Castilho, 1990), todos mais
voltados para a linguagem dos grandes centros urbanos. Destacam-se tambem

2 Intimeras sao as pesquisas individuais desenvolvidas sob a 6tica da Teoria da Variacao.
Fazer referancia a todas elas neste espaco seria impossivel.
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pesquisas que focalizam dialetos rurais (Rodrigues, 1974; Jeroslow, 1974; Nina,
1980; Veado, 1982), ou comunidades especificas, como as pesqueiras do Estado
do Rio de Janeiro, projeto APERJ Altos etnolingiiistico dos pescadores do
Estado do Rio de Janeiro (Brandao & Vieira, 1998), ou comunidades isoladas
brancas (Isensee, 1964; Callou, 1998) e comunidades isoladas negras (Ferreira,
1994; Careno, 1992; Vogt & Fry, 1997). Ampliando os estudos de comunidades
isoladas negras e de areas especificas do interior baiano, assume corpo o
projeto Vestigios de dialetos crioulos em comunidades afro-brasileiras (Baxter
& Lucchesi, 1997) e emerge o projeto A lingua portuguesa no semi-drido
baiano (Almeida & Carneiro, 1998). Perscrutando aspectos estruturais e sociais
na linha do tempo, destaca-se o Programa para a historia da lingua
portuguesa (PROHPOR) (Mattos e Silva, 1996) e cria-se o Projeto para a
historia do portugues brasileiro (Castilho, 1998). Nao podemos deixar de
lembrar tambem as conquistas substanciais do grupo coordenado pelo saudoso
Fernando Tarallo, corn a sua proposigao de uma Sociolingilistica Parametrica,
levada a frente por urn flamer° significativo de pesquisadores, que com muito
contribuiu para o conhecimento das caracteristicas do portugues brasileiro e
das mudangas em curso nessa variedade (cf., por exemplo, Tarallo, 1983; 1989;
Roberts & Kato, 1993; Cerqueira, 1990; Pagotto, 1992; Nunes, 1995; Duarte,
1995; 1998; Ramos 1997;1998/2000; Cyrino, 1997; Correa, 1998). Corn suas
naturais especificidades teOrico-metodolOgicas, a convergencia de objetivos
mais amplos de todas as pesquisas relacionadas tern possibilitado actimulo
consideravel de conhecimento acerca da multidialetagdo diatOpica e diastratica,
da sistematicidade do uso linguistic° e dos processos de mudanga na variedade
brasileira do portugues.

0 nosso objetivo neste artigo consiste apenas em ressaltar alguns
aspectos teOricos e metodolOgicos que se consolidaram ou emergiram nos
mUltiplos trabalhos realizados pela equipe de pesquisadores do PEUL. Esse
grupo de pesquisa vem se caracterizando, ao longo dos seus quase vinte
anos de existencia, pelo interesse no estudo da variedade nao culta do portugues
falado no Rio de Janeiro e pela busca de uma teoria mais geral da
heterogeneidade e da mudanga lingUisticas. A prOpria sigla PEUL ja traz
embutido o objetivo central dos pesquisadores que integram ou integraram o
grupo: a legitimagdo de estudos sobre o uso linguistic°, nas suas diferentes
modalidades. Esse objetivo que, no primeiro moment°, se direcionou para a

Atualmente, o grupo PEUL é composto pelos seguintes pesquisadores: Anthony Julius
Naro, Christina Abreu Gomes, Claudia Roncarati de Souza, Helena Gryner, Maria Cecilia
Mollica, Maria da Conceicao de Paiva, Maria Euenia Lamoglia Duarte, Maria Luiza Braga,
Maria Marta Pereira Scherre, Nelize Pires de Omena e Vera Lucia P. Pereira da Silva.



204 D.E.L.T.A., Vol. 15, I\T° ESPECIAL

lingua falada nao-culta do Rio de Janeiro, constituiu o vetor basic() de uma
trajet6ria centrada na analise de parametros internos e externos de explicacao
da variacao e da mudanca lingUisticas e de instrumentos metodolOgicos que
garantam o rigor da analise de dados. Mesmo incorrendo no risco de nao
refletir corn fidelidade o valor intrinseco de cada trabalho, nao pretendemos
fazer aqui uma retrospectiva resumitiva de todas as pesquisas realizadas pelos
integrantes do grupo3. Enfatizaremos, sobretudo, alguns resultados que
permitiram depreender, a partir de an alises empfricas particulares, a regularidade
de alguns principios sobre a variacao e a mudanga lingUisticas e desvendar
alguns aspectos da interface lingua/sociedade. Antes de nos deter nesses
dois pontos, tracamos urn breve esboco do universo de variacao analisado
pelo grupo, corn o objetivo de deixar clara uma trajetOria que culminou na
convergencia de diferentes paradigmas interpretativos da variacao e de
mudanca lingUisticas.

1. Urn panorama do universo variavel do Rio de Janeiro

Concebido no final da decada de setenta, por urn grupo de pesquisadores
reunidos em torno de Anthony Julius Naro, o PEUL se consolidou, durante os
anos oitenta (Braga et alii, 1991; Silva & Votre, 1991; Tarallo, 1991; Silva &
Scherre, 1996), como um foco irradiador da Sociolingiifstica Quantitativa nos
molder do paradigma laboviano (Weinreich, Labov & Herzog, 1968; Labov,
1975; Sankoff, 1988a; 1988b). Na sua ganese, alguns principios estavam
necessariamente envolvidos: (1) a dissociacao entre estrutura lingUistica e
homogeneidade - a lingua é tomada como uma estrutura inerentemente variavel
e a varictcdo livre como passivel de descrigao sistematica, em fungdo de
restricoes lingUisticas e nao-lingUisticas, (2) a rejeicao da intuicdo como fonte
dos dados lingUisticos, analisando-se, portanto, a lingua inserida no contexto
social e buscando dar conta da estrutura gramatical no discurso, a partir da
conversacao natural, de narrativas formais, de eneros escritos diversos etc.;
(3) a pressuposicao de que um modelo de lingua que acomoda os fatos variaveis
e suas restricoes lingUisticas e nao-lingUisticas conduz a descricbes e
explicacoes mais adequadas e resolve questOes ligadas a mudanca
(4) a aceitacao de motivacbes internas e/ou externas em competicao, assumindo
que a explicacao-dos fatos lingUisticos pode estar fora do sistema linguistic();
(5) a atribuigao de importancia a freqUencia dos dados, conduzindo
necessariamente a sua quantificacao em fungdo de restricoes que
operacionalizam hip6teses passiveis de serem refutadas; (6) a pressuposicao
de que os fatores das possiveis restrigoes tern urn efeito fixo, podendo,
conseqiientemente, ser isolados, medidos, generalizados e explicados em
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funcao de principios internos e externos a lingua.
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Formulado corn o objetivo precipuo de estudar fenomenos variaveis
presentes no portugues falado por cariocas nao-cultos, atraves de uma
metodologia quantitativa, o primeiro projeto se colocou a tarefa de constituir
uma amostra estratificada da variedade em foco. Inspirando-se no modelo do
corpus constituido para o frances de Montreal (Thibault & Vincent, 1990), o
grupo coletou, transcreveu e armazenou eletronicamente 64 horas de gravagao
corn falantes cariocas estratificados segundo variaveis sociolingiiisticas
classicas (sexo, idade e escolaridade) e distribuidos por diferentes bairros da
cidade.

Essa amostra, mais conhecida por Corpus Censo,4 revelou-se fertil
manancial para o estudo da heterogeneidade da fala carioca. Foi possivel
contatar que, a depender da conjugacao de fatores lingiiisticos e
extralingiiisticos, os carioca, em dias de sol, curte it na praia e, depois, adore
toma umas cervejinha, assistino o jogo de futebol. A frase anterior ilustra
algumas variacoes ja estudadas a partir do Corpus Censo, mas, certamente,
nao as esgota. Estudos de diversos fenomenos variaveis em todos os
subsistemas linguisticos permitiram a construcao de urn quadro bastante
completo do universo da variagao presente na fala dos cariocas corn
escolarizacao media.

No nfvel fonetico-fonolOgico, destacam-se, entre os aspectos jd
examinados pelo PEUL, a tendencia a monotongagao dos ditongos
decrescentes [ey] e [ow] (peixelpexe, courolcoro) (Paiva, 1996a); .a
estigmatizacao da alternancia entre as liquidas ou a queda de [r] nos
grupos consonantais (blusa /brusa, flamengo / framengo propriolpropio,
problemalpobrema) (Mollica & Paiva, 1991;1993); a estabilidade da
supressao de /d/ na seqiiencia -ndo (andandolandano, bebendol
bebeno) e a significativa restricao do processo ao sufixo de gerundio
(Mattos & Mollica, 1989); o reforgo da palatalizacao, competindo corn as
variantes alveolar, aspirada e zero nas diversas realizacOes do (S) pOs-
vocalico [mey3um /meyzmu/mehmu /memo] (Scherre & Macedo, 1989;
1996); a reducao variavel da preposicaopara (para, pm e pa) (Felgueiras,
1993); a implementagdo da queda de [r] p6s-vocalico, em. especial nos
infinitivos (beberlbebe, cantar/canta) (Lima, 1992); a prOtese (voarl

° 0 Corpus Censo 6 constituido por 48 horas de gravacao com falantes adultos, divididos
por tees faixas etarias (15-25 anos, 26-49 anos e mais de 50 anos) e uma amostra de
criancas na faixa de 7 a 14 anos (Silva, 1996a).
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avoar) e aferese (assistir /sistir) de segmentos fonicos (Gongalves, 1993).

No nivel morfossintatico, urn conjunto significativo de fenomenos foi
abarcado. Os estudos sobre a concordancia de ninnero trouxeram a luz o
comportamento simetrico dos tres processos variaveis de concordancia: a
variagao de concordancia no sintagma nominal (os meninos/os menino; as
portas abertas/asporta aberta)(Schen-e, 1988; 1989; 1994; 1996a, 1997; 1998;
Scherre & Naro, 1997), entre verbo e sujeito (Eles ganharn dimais/Eles ganha
dimais) (Scherre & Naro, 1993; 1997; Naro & Scherre, 1996a) e dos predicativos
e participios passivos com o sujeito (as coisas tao caras/as coisa td cara; os
meus filhos foram arnamentadoslos meus filhos foram alfabetizado) (Scherre,
1991; Scherre & Naro, 1997).

Andlises do use variavel de preposigOes revelaram aspectos importantes
quanto aos processos de regencia verbal. A analise da regencia do verbo ir (ir
ao Maracand/Eu ia pro sin° do meu tio/Meu pai que ia no acougue) reforgou
a hierarquizagao entre as tres variantes: a preposigao a é mais padrao do que
para, seguindo-se, entao, a preposigao em (Mollica, 1996a) e evidenciou a
importancia de fatores de natureza semantica. A instabilidade do sistema
preposicional flea evidente ainda na tendencia a insergao da preposigao de em
contextos em que nao se preve sua ocorrencia dequeismo (Basta dizer isto:
de que esta metafora das luzes é exclusiva do seculo XVIII) ou de sua queda
em contextos onde é esperada queismo - (ela nao gosta que interrompam a
aulaparapedir explicagOes) (Mollica, 1989a; 1991a; 1991b, 1995a). Urn estudo
mais abrangente de processos varidveis de regencia verbal focalizou a
alternancia a/para ou o apagamento do nexo preposicional em contextos de
verbos bi-transitivos (Eu sabia que voce ia pedir o dinheiro a ele0/0 cara vem
do Brasil, urn nordestino pm dar urn presente pro papa/Num tern urn senhor Id
na Italia querendo dar urn presente 0 papa), a alternancia entre a/para corn
verbos transitivos indiretos (Seu Lacava mesmo pertence aos vicentinos/NOs
estamos precisando de uma pessoa Id pra ficar na parte que pertence 0 o
escritOrio) e, ainda, a presenga ou ausencia das preposigoes em (Vamos pensar
em viver ainda mais/Penso 0 fazer urn negecio, penso 0 sair) e de (Entao o ser
humano precisa 0 um espago pelo menos que ele pode abrir os bragos.../Eu
acho que o ser human°, ele, na sua essencia, ele precisa- precisa de espago
sua volta) (Gomes, 1996).

As andlises de variances entre formas pronominais desvendaram muitos
dos movimentos no interior desse subsistema no portugues brasileiro. 0 estudo
da alternancia entre as formaS seu/dele (Comprei seu livro/Comprei o livro
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dele) mostra o estagio avancado de urn processo de mudanga que atinge o
sistema de referencia possessiva na 3A pessoa do singular (Silva, 1991; 1996b).
A analise da alternancia entre nos e a gente fornece fortes evidencias de uma
mudanca das formas de referencia a. primeira pessoa do plural, corn gradativa
substituicao de nos pela expressao generica a gente, em diversas funcOes
sintaticas (que nos temos aqui uma dificuldade muito grande de colocar a
documentagdo do bar em dia/Entao, a gente num tern condigdo de fazer uma
documentacdo certa) (Omena, 1987; 1996).

0 emprego supostamente facultativo de artigos frente a possessivos e
patronimicos (o meu livro /meu livro, o Arthur/Arthur) foi submetido ao rigor
da metodologia quantitativa, desnudando-se, assim, diferencas significativas
de contextos favoraveis a uma ou outra variante (Silva, 1996c).

Mereceram tambem atencdo especial a definicao de variaveis lingiiisticas
motivadoras do use do pronome indefinido substantivo tudo em variacao
corn o pronome indefinido adjetivo todo(a)(s) (escola para todos os oficios/
cria peixe al, em tudo o quintal; esses trogo tudo eu pego para ler/porque eles
cortaram o cabelo dela todo (Pinto, 1996) e a alternancia entre os verbos
impessoais ter, haver, existir (Tern muitos livros na mesa/Hci muitos livros na
mesa/Existem muitos livros na mesa) (Fioretti, 1996).5

2. Alargando os dominios da variacao

Desde os seus primeiros passos, o PEUL foi ampliando seus interesses,
atraves da: (a) incorporagdo de outras amostras do portugues falado, assim
como de amostras de lingua escrita antiga e contemporanea; (b) incorporacdo
nos estudos variacionistas de fatores ligados a organizacao do discurso, ao
processamento da fala e ao processo interacional; (c) analise de fenomenos
variaveis situados fora do dominio da sentenca; (d) estudo de aquisicdo e
mudanga de processos variaveis no portugues falado como primeira lingua
(L1) e como segunda lingua (L2).

0 estudo dos padrbes de variacao na modalidade escrita,
comparativamente aos da fala, tern se revestido de particular interesse, pois,
do ponto de vista tearico, fornece subsidios para questoes ligadas

Uma parte dos trabalhos aqui citados foram reunidos sob o titulo de "Padr6es
sociolingiiisticos: analise de fenomenos variaveis do portugues falado no Rio de Janeiro",
organizado por Silva & Scherre (1996).
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implementacao das mudangas e, do ponto de vista pratico, permite incursionar
corn mais propriedade nas questbes relativas ao ensino de aspectos do
portugues nao adquiridos como primeira lingua. As alternativas de realizacao
do sujeito de P., e 32. pessoas (Acho que ele tambem tinha uma quedinha
por mim, mas 0 nao ousava sequer sair do seri°. Ele 6 urn cara muito legal nao
6?) foram analisadas na escrita informal, representada por cartas pessoais
(Paredes da Silva, 1988; 1993; 1996). 0 estudo permite depreender pontos de
intersecao entre as modalidades falada e escrita e especificidades dessa thima
no que tange a realizacao do parametro sujeito nulo.

0 estudo da concordancia verbal de ffamero na escrita padrao
contemporanea tem propiciado uma analise mais generalizante de restrigOes
lingiifsticas relevantes para a variagdo na fala e na escrita. Os tacos da saliencia

fonica, de posigao e de animacidade, estabelecem urn jogo interessante corn
o trap sintatico de amen) tanto no sentido de reter o controle da concordancia
no micleo do sujeito quanto no sentido de permitir o deslocamento deste
controle para o micleo nominal do sintagma preposicional mais a esquerda
( Scherre & Naro, 1998a, 1998b, Naro & Scherre, 1998). A estrutura das frases
imperativas tambem 6 abordada na confluencia entre fala e escrita, revelando-
se, nos dados ate entao analisados, certa complementaridade no use da forma
indicativa, mais freqiiente na fala, e da forma subjuntiva, mais freqiiente na
escrita. Restrigoes de natureza linglifstica semantica, sintatica e fonolOgica
e nao-lingtifsticatipo e formalidade do evento, faixa etdria e anos escolarizacao

entram em jogo no entendimento deste fenomeno (Scherre et alii, 1998).

0 interesse pela lingua escrita de seculos passados 6 urn corolario natural
da conjugagdo, implicada no prOprio paradigma sociolingiifstico, entre
sincronia e diacronia. A necessidade de buscar no tempo real comprovagdo
para as evidencias do tempo aparente, corn o objetivo de identificar no sistema
as rafzes da variagao e de entender os caminhos da mudanca, tem motivado o
exame de textos antigos. Apenas para citar alguns exemplos de analise
sistematica do tempo real, no estudo do artigo definido diante de possessivos
e de patronfmicos sao examinados dados do seculo XV ao seculo XX (Silva,
1996c); a origem do (de)queismo 6 minuciosamente investigada em diversos
corpora diacronicos, do seculo XII ao seculo XX (Mollica, 1989a; 1995a) e, no
estudo da concordancia verbal, percorre-se o period() compreendido entre os
seculos XIII a XV (Naro & Scherre, 1998; no prelo; Scherre & Naro, 1998a,
1998b). 0 percurso das formas sintaticas de indeterminagao do sujeito esta
sendo rastreado a partir do seculo XIV ate o seculo XX, procurando-se
identificar novas estruturas implementadas na lingua (Omena, em
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desenvolvimento). De forma semelhante, a genese das estruturas de negagdo
6 investigada em textos do portugues arcaico (Roncarati, 1997).

As analises de textos antigos tem fornecido argumentos para as
discussoes seculares sobre a natureza e origem do portugues do Brasil, que
op-Oem adeptos de abordagens tao distintas como a hipOtese da descrioulizagao
ortodoxa (Jeroslow, 1975; Guy, 1989) a da mudanga natural (Naro, 1981; Tara llo,
1993), passando por hipOteses intermediarias associadas a mudanga natural
acelerada por condigoes sociais particulares (Camara Jr., 1975; Silva Neto,
1986) ou a transmissao lingiiistica irregular (Holm, 1992; Baxter & Lucchesi,
1997), ambas pressupondo uma fase lingiiistica crioula, ou a mudanga natural
acelerada por condigOes sociais diversas, sem pressuposto de fase linguistica
crioula (Naro & Scherre, 1993a; no prelo).

A incorporagdo de fatores de natureza discursivo/pragmatica se impoe
pela necessidade de explicar fenomenos, que, situados no nivel oracional,
exigem a consideragdo de contextos mais amplos que permitam controlar as
fungoes das estruturas lingiiisticas. 0 estudo de fenomenos de topicalizagdo
e deslocamento de constituintes sintaticos (POs-operatorio todo muito tem)
(Braga, 1986); da ocorrencia de tragos suprassegmentais em fronteiras sintaticas
(A minha paixao pelo futebol (pausa) 6 desde crianga/ Bern poucas pessoas
(ruptura entonacional) tinha radio/Eu nao podia ver uma bola, (Mollica, 1993;
1996b, Braga & Mollica, 1986); dainversao do sujeito (Cem mil cruzeirosftaurou
a nossa barraca) (Votre & Naro, 1989); da dupla realizagdo do sujeito (Ai o
filho dele e mais uns amigos dele, sO eles ali, eles conseguem formar um
imperio desgragado contra o ... do Dart..) (Braga, 1987); dos diversos tipos de
construgoes de foco (Foi isso que aconteceu, A minha tia é que cozinha,
Quern segura 6 o Sandro, Eles ficam é corn ciume, Ele que organiza os desfiles
aqui) (Braga, 1991); da realizagao dos sujeitos de P, e pessoas (Paredes
da Silva, 1988; 1994); e da variagao nas estruturas de negagao (Ndo sei/Ndo
sei nao/Sei nao) demonstra que fatores como contraste, coesao textual,
continuidade referencial e status informacional dos referentes, por exemplo,
exercem incontestavel pressao em processos de variagao sintatica (Roncarati,
1994;1996).

Preocupados corn a dimensdo funcional da variagao, diversos trabalhos
ressaltam tambem a relevancia de fatores de processamento da fala, como
dimensdo dos constituintes, traduzivel no principio da quantidade, distancia
e presenga de material interveniente para fenomenos de niveis fonetico/
fonolOgico (Mollica, 1989b) e sintatico (Braga, 1986; 1987; 1991).

2.28
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A incorporagao de aspectos discursivos e de processamento na andlise
variacionista, que alinha o grupo a paradigmas funcionalistas de estudo da
linguagem, constitui uma tentative de transpor o piano descritivo da variagao,
buscando a rano de ser da coexistencia de duas ou mais formas de dizer a
mesma coisa. Esse avango se torna possivel porque o grupo trabalha corn uma
nogdo estrita de significado, requerendo, na caracterizagao das variantes,
apenas a equiyalencia de significado referencial. Outros tipos de significado,
e mesmo nuances de significado referencial, sao tornados como varidveis
independentes (Callou, Omena & Silva, 1991; Paredes da Silva, 1992; Mollica,
1994b). 0 enquadre discursivo/funcional do grupo poderia ser resumido,
retomando uma expressao ja utilizada por Naro & Votre (1992), como "uma
andlise lingiiistica no discurso", ou seja, uma andlise das pressOes de
condicionamentos do co-texto e do contexto sobre a estrutura lingiiistica.

A abordagem discursivo/funcional suscitou sauddvel discussao entre
funcionalistas (Votre & Naro, 1989; Naro & Votre, 1992) e formalistas
(Nascimento, 1990; Dillinger, 1991) no inicio da decada de 90, permitindo
explicitar publicamente posigOes e questoes que interessam a todos os
estudiosos envolvidos na explicagao do fenOmeno linguagem. Recentemente,
essa quest-do é retomada por Kato (1998) numa perspectiva integradora e
harmonica.

Conseqiiencia natural do interesse pelos aspectos discursivo/funcionais
da variagao foi a extensao do modelo analitico variacionista a fenomenos fora
do domInio oracional, submetendo ao rigor da andlise quantitativa fenomenos
como os processos de articulagao de clausulas e de articulagdo do preprio
discurso. 0 estudo da variagao de tempo-modo e conexao nas oragoes
condicionais potenciais (Se a pessoa for virgem, tudo bem casa/Se eles estdo
ofendido, eles vac, Id e joga e ganha) permite demonstrar o importante papel da
variagao na construgao da estrutura retorica do discurso (Gryner, 1990; 1995;
1996). A andlise da ordenagao das cldusulas causais (Porque ndo tinha
elevador eu desci a escadal A maioria da classe media come em casa porque
os restaurantes sao proibitivos) (Paiva, 1992; 1995a; 1996b), das cldusulas
temporais (Eu fico corn remorso ate de corner o pao, quando eu como? /Porque
engragado que, quando a gente viaj a, a gente observa que as frutas de outros
estados sao totalmente diferentes) (Braga, 1995; no prelo) e o estudo das
oragoes reduzidas de gertindio (Agora 6 engragado que voce saindo do Brasil,
a gente sente uma falta muito grande dessa parte de verduras.) (Braga, 1996)
permitiram demonstrar a importancia de principios funcionalistas como o de
iconicidade e o de distribuigao de informagao, alem de fornecerem subsidios
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para a discussao do conceito de ordem marcada. 0 interesse pela ordenagao
de constituintes lingilisticos e pelas formas de combinagao de clausulas numa
abordagem funcionalista tem levado o grupo a se voltar para os processos de
gramaticalizagao, extraindo deste estudo consequencias te6ricas imp ortantes.

A fungdo de algumas particulas e de estruturas prOprias do discurso oral
mereceu atencao especial. Os marcadores do discurso foram objeto de analise
minuciosa, visando a identificar os diferentes papeis discursivos dessas
partfculas e a sua importancia enquanto elementos de organizagdo da sintaxe
da fala (Silva & Macedo, 1992; 1996; Silva et alii, 1996). Tambem voltado para
a organizagao do discurso falado 6 o estudo de repetigoes como estrategias
deprocessamento do texto (Roncarati, 1994). Ao se alargar o ambito da variacao,
de forma a recobrir dominios cada vez mais amplos, salientou-se ainda a
necessidade da analise de problemas ligados a tipologia de textos e a precisdo
de criterios distintivos de diferentes generos do discurso (Paredes da Silva,
1996; 1997a).

0 Corpus Censo, dadas as suas especificidades de discurso monitorado,
semi-informal, caracterizado por relagao assimetrica entre os participantes do
ato comunicativo, certamente limita, ou mesmo impossibilita, o estudo de
alguns aspectos ligados a estilo de fala ou ao processo interacional. A
incorporagao de amostras de conversagOes espontaneas (Roncarati et alii,
1996; Paredes da Silva, 1997b) viabilizou (1) a verificagdo de condicionamentos
como mudanga de turno e relagoes entre os participantes da conversa sobre
fenomenos lingiffsticos variaveis e (2) a colocagao de objetos de estudo
prOprios do processo interacional, envolvendo, por exemplo, as estruturas
argumentais da conversagdo (Roncarati, 1994), formas de abertura de turn os
(Macedo, 1994), a alternancia entre to e voce para referencia a 2a. pessoa
(Paredes da Silva, 1997b).

Como ndo poderia deixar de ser, o interesse pela variagao e pela mudanga
culminou em hipOteses relativas a aquisigdo de processos variaveis no
portugues enquanto L1 ou L2. Essa nova trilha, inaugurada corn urn conjunto
significativo de estudos sobre o Portugues de Contato variedade falada
pelos diversos grupos etnico-lingiiisticos da Reserva do Alto Xingu -, permitiu
verificar a sistematicidade de alguns fenomenos variaveis em Ll e em L2.
Citem-se a monotongagdo de [ey] e [ow], a queda de [r] medial e final,
assimilagao de [d] na seqiiencia -ndo, rotacismo (Mollica, 1997), preenchimento
do sujeito (Duarte, 1995), estruturas de negagao (Roncarati, 1997), aquisigdo
de preposigOes (Gomes, 1997), formas de indeterminagao do sujeito (Mollica
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et alii, 1995), marcadores discursivos (Macedo, 1997), realizagao da relagdo
semantica de causalidade (Paiva, 1998) e gramaticalizagao da relagdo de
contraste (Braga, 1998).6 A amostra do Portugues de Contato abriu espago
tambem para a discussao de alguns aspectos relativos as situagoes de contato
linguistic° e a emergencia de cOdigos simplificados, a partir do estudo de
algumas das suas especificidades como a neutralizagao variavel do traco de
sonoridade (Paiva, 1997) e a realizagdo da categoria de genero (Macedo &
Lucchesi, 1997), a expressao das categorias de tempo e modo (Duarte, 1998b)
e o use do quantificador tudo como pluralizador (Loureiro, 1998).

Outra preocupagdo de membros do grupo PEUL tern sido a de construir
elos entre a pesquisa basica e o ensino de linguas. 0 grupo tenta buscar nos
resultados da pesquisa variacionista argumentos e diretrizes que permitam
transformar a realidade do ensino/aprendizagem da norma escolar, seja pela
discussao do preconceito linguistic° (Scherre, 1996b; 1996c), seja pela
proposigao de novas praticas pedagOgicas (Mollica, 1995b, 1998).

3. A forga da estrutura sobre a variagao e a mudanga lingUistica

A focalizagao dos aspectos variaveis do portugues conduziu
depreensdo de interdependencias de todas as naturezas: (1) entre os
componentes lingUisticos (fonetico, fonolOgico, morfologico, sintatico,
semantic° e lexical); (2) entre estes e outros componentes da linguagem
(discursivo epragmatico) e, ainda, (3) entre os componentes lingUisticos e os
aspectos nao-lingUisticos (social, cognitivo e interacional), que envolvem o
complexo fenomeno linguagem. As analises tern fornecido argumentos para a
discussao de questbes teOricas maiores, tais como identificagao e entendimento
das forgas em competigdo, internas e externas; identificagao dos caminhos e
das motivagOes da mudanga lingUistica; identificagao e proposigdo de
principios universais.

Raramente urn fenomeno linguistic° variavel se deixa explicar por meio
de urn Unico parametro ou por meio de urn Unico principio, mesmo que o
fenomeno possa se encaixar no ambito de seu pr6prio componente lingUistico.
Mesmo fenomenos fonolOgicos, que mais freqUentemente se explicam a luz de
restrigoes do prOprio nivel fonolOgico, ndo estao isentos de influencias de
natureza lexical e social. Fenomenos de natureza morfossintatica, ou
estritamente sintatica, na maior parte das vezes, so se esclarecem na
confluencia de componentes diversos.
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Muitos dos fenomenos ja relacionados ilustram essa interdependencia
entre diversos niveis/componentes, ou seja, o que Du Bois (1984) denominou
de "motivagbes em competigdo". Tomemos alguns exemplos que, longe de
esgotar a questa°, apenas evidenciam a sua pertinencia. As realizagoes do
(S) Os-vocalico como palatal, alveolar, aspirada ou zero sao controladas pela
escala da sonoridade do contexto seguinte tanto no nivel lexical (internamente
a palavra) quanto no nivel Os-lexical (na fronteira entre palavras), obedecendo
de forma bastante regular ao ciclo da sonoridade e a lei do contato silabico.
Alem desse controle fonolOgico, o fenomeno esta sujeito a influencia de
aspectos lexicais como a classe gramatical da palavra e, mesmo, de itens lexicais
especificos.

A intersegao exemplificada acima fornece subsidios importantes para a
discussao da controyersia neogramaticos/difusionistas que, no interior do
PEUL, tem encontrado guarida e se enriquecido com novas evidencias,
fornecidas por estudos do portugues como Ll e como L2 (Mollica,1995a;
Mattos e Mollica, 1992). Estudos exaustivos sobre a interface lexical da variagdo
tern mostrado a relevancia dos parametros freqiiencia e formalidade do item
lexical em fenomenos de niveis diferentes: fenomenos de natureza sintatica,
Como o (de)queismo, e fenomenos de natureza fonetico-fonologica como
assimilagdo de ndo>no, queda da vibrante Os-vocalica em posigao medial e
final, queda da sibilante Os-vocalica emposigao medial e final, monotongagdo
de [ey] e [ow], aferese e prOtese de segmentos sonoros.

A colaboragdo do nivel fonologico para uma variagdo morfossintatica
fica explicita no use variavel das formas indicativas ou subjuntivas ern frases
imperativas. Embora o fenomeno seja urn pouco sensivel a fatores de natureza
semantica (modalidade realis/irrealis), esta tambem correlacionado a fatores
de natureza fonologica. No caso especifico dos verbos regulares da primeira
conjugagdo, emerge a influencia do trago de abertura da vogal precedente na
forma verbal conjugada: se [+aberta], favorece o imperativo na forma indicativa
(fala, cala, olha, volta, pega, espera); se [-aberta], favorece o imperativo na
forma subjuntiva (mande, chame, tente, pense, tome, conte, analise, vire,
procure, use) em urn claro processo de assimilagao ou, em outran palavras, de
paralelismo fonico.

A alternancia entre nOs/a gente ilustra, de forma inequivoca, o jogo de
forgas entre o formal e o semantico na definigao dos limiter da variagdo e dos
caminhos da mudanga. Por urn lado, a pressao do paralelismo linguistic° leva
a repetigao da forma nos ou de a gente em fungao da forma precedente. Por

*.
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outro, a influencia semantica da mudanga de referente provoca alternancia
entre as formas, levando a diferenciagdo de uma forma em relagdo a que a
antecede.

A imbricagdo entre o formal e o discursivo/funcional Ode ser constatada
em alguns fenomenos de natureza sintatica como, por exemplo, o (de)queismo
e a topicalizagdo do sujeito. No primeiro fenomeno, associa-se a forga do
paralelismo (tendencia a repetigdo da massa fonica de, particularmente a da
preposigdo de) o efeito de fatores nitidamente funcionais: conexdo entre
construgOes distantes, analogia entre construgbes corn equivalencia
semantico-estrutural e iconicidade. No caso da topicalizagdo do sujeito, entram
em jogo fatores de natureza formal, ainda que interpretaveis em termos
psicolingiiisticos, como ninnero de sflabas do SN sujeito, presenga de
elementos interferentes entre o SN sujeito epresenga de elementos p6s-verbais
e, tambem, fatores de natureza semantica o carater animado do referente -; e
de natureza discursiva - status informational do referente do SN sujeito.

Nos exemplos utilizados acima, ressaltou para varios fenomenos a agdo
controladora da variavel paralelismo linguistic° (Scherre, 1988; no prelo),
aspecto que gostariamos de aprofundar. A recorrencia e a sistematicidade do
efeito dessa variavel independente, para usar uma terminologia bem ao gosto
dos variacionistas, a tornam forte candidata ao estatuto de urn universal de
processamento do use lingUistico7. 0 paralelismo linguistic° em sentido lato,
isto é, a repetigdo de elementos da mesma natureza ou de natureza semelhante,
alem de atuar de forma sistematica em fenomenos de todos os subsistemas
lingUisticos, atua tambem em pianos (ou niveis) lingiifsticos diversos. Em
outros termos, a harmonizagdo entre as formas ou a tendencia geral de formas
gramaticais particulares ocorrerem juntas (Schffrin, 1981:55-6) pode ser
observada (1) no piano discursivo entre as formas no nivel supra-oracional
-, (2) no piano oracional entre os constituintes maiores da oragdo -, (3) no
piano sintagmatico entre elementos constitutivos do sintagma e (4) no
piano da palavra - entre elementos da prOpria palavra ou entre elementos
adjacentes de palavras que ndo formam constituinte.

No piano estritamente discursivo, a forga do paralelismo se deixa observar
nas construgoes de topicalizagdo (Braga, 1986), na alternancia nOs e a gente

A escolha da variavel paralelismo como tOnica das contribuicoes do PEUL, no piano das
variaveis estruturais, decorre da necessidade de proceder a urn recorte. A sistematicidade de
diversas outras variaveis lingdisticas sah'encia fonica, traco de animacidade, iconicidade e
distribuicao de informacio - vem tambem despontando ao longo das muitas analises já
realizadas.
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(Omena, 1996), na variacao de tempo-modo e conexao nas condicionais
potenciais (Gryner, 1990). Nos pianos discursivo, oracional e sintagmatico,
esta forca deixa-se entrever especialmente nos fenomenos de concordancia
de ntimero (Scherre, 1988; 1991; Scherre & Naro, 1991); no piano discursivo e
no da palavra, manifesta-se na alternancia entre para, pra e pa (Felgueiras,
1993); nos pianos oracional e da palavra, deixa-se observar no (de)quefsmo
(Mollica, 1989; 1991a; 1991b); e no piano especifico da palavra, deixa-se
evidenciar nas variantes do modo imperativo (Scherre et alii, 1998).

A sistematicidade do efeito do paralelismo, ja demonstrada tambem no
estudo de fenomenos de muitas outras linguas, bem como em diversos outros
fenomenos do portugues do Brasil,' se reveste de importancia capital por
fornecer argumentos para a discussao de dois aspectos nucleares da teoria da
variacao: (1) o pressuposto da independencia entre as diversas variantes de
uma mesma variavel dependente e da sua nao interferencia no efeito das
variaveis independentes, caso haja interdependencia entre as variantes
(Sankoff & Laberge, 1978); (2) o pressuposto de que necessidades
comunicativas podem determinar a configuracao da variacao e da mudanca
lingiifstica.

A possibilidade da dependencia entre duas ocorrencias sucessivas de
variantes de uma mesma variavel dependente fica evidenciada no efeito
positivo da variavel independente paralelismo. E possIvel mostrar tambem
que a influencia do paralelismo poderepercutir no comportamento de variaveis
sociais, especialmente entre paralelismo e anos de escolarizacao. A analise da
concordancia de 'timer°, observando separadamente dados com ocorrencias
sucessivas de variantes de uma mesma variavel dependente (dados seriados)
e dados sem ocorrencias sucessivas de variantes de uma mesma variavel
dependente (dados nao-seriados), permitiu verificar a interdependencia entre
as variaveis paralelismo e escolarizacao. A variavel escolarizacao nao se mostra
relevante em dados em que a forma interna do paralelismo se faz presente.
Todavia, entre a variavel paralelismo e as demais variaveis, quer lingiiisticas

A primeira referancia a esta restricao em pesquisas variacionistas, no nivel oracional, foi
feita por Poplack (1980) em seus estudos sobre a concordanciade numero no SN, no
espanhol de Porto Rico. Na literatura nacional, a primeira referancia ao paralelismo deve
ser atribuida a Omena (1978) no seu estudo sobre as formas pronominais variantes em
funcao acusativa. Referancias anteriores, sob a denominacao de "efeito gatilho",
especialmente na relacao falante-ouvinte, sao feitas, pela primeira vez, por Emmerich
(1977).
9 A hipcitese de interdependencia entre variaveis internas e variaveis sociais requer maiores
testes, porque, de forma geral, tem-se advogado em favor da independencia entre esses dois
tipos de condicionamentos.
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quer sociais, nenhuma interferencia significativa se fez notar. (Scherre & Naro,
1992) 9

A questdo das pressoes comunicativas sobre a variagdo e a mudanga
retomada por Labov (1994:545-68), que incorpora resultados de

analises desenvolvidas pelo PEUL, tambem pode ser rediscutida a luz do
efeito da variavel paralelismo. Enfatizando o papel do paralelismo linguistico
no funcionamento sincronico das linguas, Labov (1994:550-86) considera que
"a comunicagdo da informagdo ndo determine a configuragdo da variagdo e da
mudangalingiiistica", o que significa dizer "que os falantes ndo sdo dominados
pelas necessidades comunicativas quando escolhem uma variante particular
na cadeia da fala", embora "a histeria das linguas reaja para preservar o
significado em geral. Corn base nesse pressuposto, Labov desenvolve urn
modelo de mudanga no qual estabelece que "ndo é o desejo de ser entendido,
mas sim a consequencia de problemas de interpretagdo 6 que influencia a
mudanga lingufstica ".

As reflexbes de Labov acerca das implicagOes anti-funcionais da variavel
paralelismo sdo discutidas no seio do PEUL (Naro, 1996), corn base no
argumento de que 6 fundamental distinguir o status dos diferentes tipos de
fenomenos variaveis (variagdo estavel, mudanga de longa duragdo ou mudanga
em progresso) para situar com precisdo o papel do paralelismo e a importancia
do efeito das necessidades comunicativas na variagdo e namudanga lingiiistica.
Todos os fenomenos apresentados por Labov para subestimar a forga do
aspecto funcional na variagdo lingiiistica sdo do tipo variagdo estavel, como
ele proprio coloca, ou sdo fenomenos de mudanga lenta na sua fase final, nos
quais a forga do paralelismo 6 mais saliente. Ha de se considerar, todavia, que,
em fenomenos de mudanga que se encontram em sua fase intermediaria, ou
seja, no meio do ciclo funcional (Given, 1995), variaveis de natureza
informacional (no sentido mais amplo do termo) exercem urn papel fundamental
na configuragdo do espectro de variagdo. As mudangas em sua fase final,
estas, sim, sdo menos susceptiveis a influencia de variaveis de natureza
informacional diversa, ou seja, sat) mais susceptiveis a influencia do
paralelismo. A questdo ndo pode ser colocada, portanto, em termos de afirmagdo
ou negagdo total de restrigoes comunicativas sobre a variagdo. As evidencias
existentes sdo todas consistentes "corn a hipotese de que o grau de
funcionalidade de uma variavel lingiiistica depende de seu lugar no ciclo
funcional" (Naro, 1996).

4. Contraparte social da variagdo e da mudanga

2
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E urn truism° dizer que os estudos sociolingtifsticos contribuem nal° s6
para tornar evidente a sistematicidade de variedades do portugues,
especialmente as ndo-cultas, como tambem para fornecer novos elementos
discussdo do binomio homogeneidade/heterogeneidade. Mais problematica,
no entanto, 6 a identificagdo dos parametros sociais correlacionados a variagdo
e a mudanga lingUistica.

Uma busca ininterrupta a contraparte social da variagdo e aos indices
extralingilisticos dos processos de mudanga permitiu a depreensdo do efeito
ndo s6 de aspectos sociais adstritos ao falante (como sexo e idade) ou por ele
adquiridos (como local de moradia, escolaridade) como tambem daqueles que
envolvem os sistemas de representagdo vigentes no grupo social (como
mercado linguistic° ou sensibilidade ou a relagdo do falante com
veiculos de comunicagdo como a televisdo. Foi possivel demonstrar
regularidades salientes em relagdo ao efeito dessas variaveis sociais sobre
fenomenos de variagdo e mudanga lingilistica (Silva & Paiva, 1996).

Dadas as caracterfsticas da sociedade brasileira, na qual urn imenso
contigente da populagdo 6 excluldo do direito a escolarizagdo formal, a variavel
escolaridade suplanta as demais, moldando, em grande parte, a heterogeneidade
lingUistica que se pode constatar no uso do portugues carioca. A escolarizagdo
continuada, refinando a consciencia lingUistica e insistindo na necessidade
de padronizagdo, favorece o emprego de determinadas variantes lingUisticas,
em especial das que estdo sujeitas a uma avaliagdo social positiva. Assim,
retomando alguns dos fenomenos já apresentados, os falantes mais
escolarizados (corn 21grau) apresentarn maior presenga de marca de plural em
todos os elementos do SN, maior Indice de preposig-Oes a e para corn o verbo
ir, menor freqUencia de rotacizagdo do [1] nos grupos consonantais. Pelo menos
em duas das variagOes citadas acima (concordancia nominal e rotacismo), as
variantes se distribuem nitidamente pelo binomio forma padrdo/forma ndo-
padrdo, sendo objeto de corregdo sisternatica do ensino. Em sintese, a
ocorrencia das variantes lingUisticas prestigiadas socialmente esta
correlacionada de forma saliente a variavel escolaridade.

E preciso salientar no entanto que, de urn ponto de vista estatistico, a
variavel escolaridade atua igualmente sobre fenomenos menos marcados
socialmente, como a monotongagdo de [ey], uso de artigo diante de possessivo
ou uso de seu/dele, que ndo sdo alvos explicitos de um ensino regular. Este
fato leva a crer que a escola, alem de fazer uma pressdo direta sobre o uso

atua tamb6m de forma indireta, ao iniciar e inserir o falante em uma

236
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modalidade mais rigida e mais homogenea como a escrita. E possivel tambem
que a influencia da variavel escolaridade reflita, na verdade, a agao da variavel
classe social. Se assim for, as conseqUencias sao ainda mais perversas: nao se
modificam variantes lingiiisticas, mas, sim, se excluem os individuos que nao
possuem determinadas variantes lingiiisticas.

A variavel sexo estabelece fronteira bastante nitida entre homens e
mulheres, corn as Ultimas demonstrando maior sensibilidade ao valor simbOlico
da variagao. As mulheres, diferentemente dos homens, fazem mais
concordancia nominal, usam mais ir a/para do que ir em e rotacizam menos o [1]
dos grupos consonantais. Esse apego do sexo/genero feminino as variantes
lingliisticas mais prestigiadas se faz sentir nao apenas na produgao, mas tambem
na sua atitude em relagao a variagdo, julgando de forma maisrigida o binomio
padrao/nao padrao.

A variavel idade, por sua vez, forneceu indices para hipotetizar alguns
processos de mudanga em curso no portugues falado no Rio de Janeiro. Assim,
a forma a gente, segundo a distribuigao de estatisticas por faixas etarias, tende
a se espraiar e a se implementar no sistema. Da mesma forma, verifica-se a
perda do pronome possessivo seu, cada vez mais restrito a fala de pessoas
mais velhas, e a progressiva implementagdo de dele entre falantes mais jovens.
Alem disso, um padrao nitido de distribuigao de variantes lingiiisticas pode
ser constatado a partir da variavel idade: os falantes mais j ovens se mostram
menos compromissados corn a corregao lingiiistica, valendo-se, em maior grau,

das variantes menos prestigiadas.

Um aspecto crucial com relagao ao efeito de variaveis sociais é o da
independencia do efeito de cada uma delas. A analise minuciosa das possiveis
interagOes entre dois ou mais parametros sociais revela que o efeito de uma
pode depender, pelo menos em parte, do efeito de outra. Tal e o caso, por
exemplo, da variavel sexo cujo efeito 6, para muitos fenomenos, fungdo da
variavel idade. Enquanto mulheres e homens mais velhos se distinguem quanta
ao use linguistic°, os jovens do sexo masculino e do sexo feminino tendem a
se nivelar lingiiisticamente.

Alem dos padrOes relativos a escolaridade, idade e sexo variaveis sociais
convencionais outros vao emergir na analise de outros parametros externos
associados a variagao e mudanga lingUisticas. Fatores coma a insergao do
falante no mercado ocupacional, o grau de exposigao a midia e a sensibilidade
lingufstica,. testados empiricamente, se revelaram vetores importantes de
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explicacao da diversificagao linglifstica em uma comunidade de fala. A pressao
social na linguagem, como se pode prever, envolve tambem os sistemas de
representagao acerca da linguagem e os estereOtipos homogeneizantes
veiculados pelos meios de comunicagao de massa, em especial, a televisao.
As variantes lingilisticas prestigiadas predominam entre falantes mais bem
cotados no mercado ocupacional, mais expostos a midia e mais atentos as
diferengas de linguagem.

Correlagoes interessantes entre essas variaveis que reproduzem sistemas
de valores e as variaveis mais convencionais tambem puderam ser sugeridas.
Em alguns fenomenos, Ode ser observada, entre falantes do sexo feminino,
uma atuacao conjunta das variaveis mercado ocupacional e escolarizacao.
Entre falantes do sexo masculino, no entanto, as vezes, o efeito de mercado
ocupacional neutraliza o de escolarizacao, quando as dual variaveis sao
analisadas conjuntamente. 0 efeito da exposi0o a mfdia tambem é mais
transparente entre as mulheres.

A busca de variaveis socials nao convencionais para o entendimento da
variagao lingiiistica numa sociedade tao complexa como a brasileira, em que a
categorizacao por classe social segundo parametros como renda, local de
moradia, escolarizacao e profissao nao é claramente delimitada, tem motivado
o controle de aspectos mais sutis da ambientagao material e cultural dos
individuos e do seu grau de integragao aos valores veiculados pelos meios de
comunicacao de massa. Concebidas na forma de escalas que controlam a
relagao quantitativa e qualitativa dos falantes com os produtos culturais (como
midia televisiva e escrita, cinema, featro e outros), a sua posse de bens materiais
disponiveis no mundo moderno (apartamentos, carros, telefones, viagens,
etc.) e as suas expectativas em relagao ao futuro, variaveis como bens materiais,
bens culturais e motivagao vem insinuando uma outra forma de exame de
variagao sociolingilistica. A relevancia dessas variaveis mais refinadas Ode
ser verificada, numa primeira analise, nos processos variaveis de concordancia
de ntimero (Naro & Scherre, 1991; 1993a; 1996b), nos processos referentes
aos grupos consonantais (rotacismo de [1] e queda de [r]) e na supressao de
[d] na sequencia ndo (Silva, 1994; Lima, 1994; Fundo, 1994; Paiva, 1994; Paiva
& Gomes, 1998)).

Conjugadas as variaveis mais convencionais como idade, sexo e
escolarizacao, essas variaveis mais refinadas permitem detectar tendencias
divergentes no interior da mesma comunidade de fala. No que tange aos
fenomenos de concordancia de ralmero, observa-se, na comunidade de fala

2
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carioca, grupos em momentos e/ou diregoes distintas: para uns, ha indicios de
variagao estavel; para outros, vislumbra-se perda da concordancia e, para
alguns outros, entreve-se processo de aquisigdo (Naro & Scherre, 1991; 1993b;
1996b).

Revela-se, portanto, estreita correlagdo entre a complexidade social e os
processos de variagdo.

5. ConsideragOes finais

Estas palavras finais nao configuram uma conclusdo, mas, antes, uma
breve colocagao de novas perspectivas. Na forma como procuramos delinear
ao longo deste artigo, o grupo PEUL procurou nao apenas desvendar o universo
de variagdo da falando culta do Rio de Janeiro como tambem ampliar o dominio
da S ociolingufstica quantitativa por meio da incorporagdo de outros paradigmas
interpretativos da variagdo e da mudanga lingtifstica. Na medida em que se
solidificaram tecnicas de analise empirica, novas questoes foram abrindo
espago para a investigagdo de outros objetos de estudo e para urn maior
refinamento das variaveis estruturais e sociais associadas a variagao e a
mudanga.

Um longo caminho percorrido e alguma experiencia adquirida no percurso
servem, por sua vez, como ponto de partida para a colocagao de outras
questoes relativas, principalmente, a implementagao e encaixamento da
mudanga linguistica.Essas novas vertentes constituem, no momento, o nude()
de interesse do grupo que passa a buscar no estudo da mudanga em tempo
real as evidencias necessarias para a confirmagao de hipOteses formuladas a
partir de estudos em tempo aparente. Os dados coletados pelo PEUL ja fazem
20 anos, o espago de uma geragdo.Novos dados serao gravados para levarmos
a cabo uma analise em tempo real. 0 PEUL espera, dessa forma, trazer novas
contribuigoes a compreensdo dos caminhos trilhados pelo portugues brasileiro
e a uma teoria mais geral da mudanga
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Neste artigo sobre os caminhos da Dialectologia no Brasil, apresento urn
breve hist6rico dos estudos dialetais, detendo-me, particularmente, nos tiltimos
cinquenta anon, examino os avancos no campo da Geolingtiistica e, por fim,
trato do projeto atlas lingiiistico do Brasil.

0. A Guisa de Introducdo

A diversidade de usos entre o portugues brasileiro e o portugues europeu,
ainda que nab sistematicamente estudada, foi reconhecida desde, pelo menos,
o seculo XVIII. Testemunho de tal preocupagdo sdo as referencias de D
Jeronimo Contador de Argote a dialetos ultramarinos dentre os quais citava o
do Brasil, caracterizando o seu lexico como possuidor de `muytos termos das
linguas barbaras, e muytos vocabulos do Portuguez antigo' (1725:300). A
esse dado, acrescentam-se as observagoes de Frei Luis do Monte Carmelo
(1767: 128) que, pelaprimeira vez, chamou a atengdo para um trap fonetico do
portugues falado no Brasil ao assinalar, de referencia a vogal a, que ndo se
fazia a distilled° entre as pretonicas abertas, como em `padeiro, pregar, cbrar'
e as fechadas, como em `cadeira, pregar, morar'. Em comegos do seculo
XVIII, JerOnimo Soares Barbosa (1830: 31; 51; 52), alem de destacar o mesmo
fato para o qual chamara a atengdo Monte Carmelo, informa, n a sua gramatica,
que os brasileiros dizem `minino', `mi deu' e que tambem ndo chiam o -s
implosivo.
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Ao lado das referencias existentes em obras voltadas para a andlise da
lingua, convem assinalar, como o faz Teyssier (1982:77), as caracteristicas
apresentadas nas falas de personagens brasileiros do teatro portugues do
seculo XVIII e dos primeiros anos do seculo XIX, como mostras do
reconhecimento da diversidade de usos que se apresentava e para a qual já se
havia despertado.

Estas informagoes buscadas ao longo do tempo e recuadas ao terceiro
seculo de vida da nova terra visam, apenas, a chamar a atengdo para o processo
de dialetagdo que se vinha, gradativamente, instalando, diferenciagdo essa
que no curso da hist6ria tern delineado os limites e deixado transparentes a
variagdo ao seu interior e no seu confronto corn a realidade do portugues
europeu.

1. Breve Retrospectiva

A primeira manifestagdo, porem, que se pode caracterizar de natureza
dialetal sobre o portugues do Brasil deve-se a Domingos Borges de Barros,
Visconde de Pedra Branca, que escreveu, em 1926, quando mini-stro
plenipotenciario do Brasil na Franca e a pedido do ge6grafo Veneto Adrien
Balbi, um informe sobre 'les differences que le dialecte bresilien pourrait
presenter, compare a la langue du Portugal' o qual vem inserido as paginas
172-175 da Introduction a l'Atlas ethnographique du globe. Trata-se de uma
lista de palavras que apresenta um rol de oito nomes que mudam de significagdo
e outro de cinqiienta nomes usados exclusivamente no Brasil.

A partir de entao, costuma-se considerar iniciada a hist6ria dos estudos
dialetais no Brasil para a qual Ferreira & Cardoso (1984:37-62) atribuem tras
diferentes etapas, reformulando, assim, a periodizagdo proposta por Nascentes
(1953) que estabelece apenas duas grandes fases. A formulagdo tripartida,
apresentada pelas autoras, tern como base, como se vera a seguir, identificar e
demarcar as tees diferentes tendencias dominantes em cada uma das epocas
identificadas.

1.1. Primeira Fase

A primeira fase recobre urn seculo e estende-se de 1826 a 1920, data da
publicagdo de 0 dialeto caipira de Amadeu Amaral. Os trabalhos produzidos
direcionam-se para o estudo do lexico e de suas especificidades no portugues
do Brasil. Sao diciongrios, vocabularios e lexicos regionais, dentre os quais e
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a titulo de ilustragao podem ser citados os seguintes: Diciondrio da lingua
brasileira, 1832, de Luis Maria Silva Pinto, que se constitui num dicionario do
portugues com a introducao de formas prOprias do Brasil; Vocabulcirio
brasileiro para servir de complernento aos diciondrios da lingua portuguesa,
1853, de Bras da Costa Rubim, obra de carater geral; Glossario de voccibulos
brasileiros, tanto dos derivados como daqueles cuja origem e ignorada,
publicado pelo Visconde de Beaurepaire-Rohan na Gazeta Literaria, de 1883
a 1884, que foi, posteriormente, em -1889, transformado no Dicionario de
voccibulos brasileiros; A linguagem popular amazOnica, 1884, de Macedo
Soares, contendo urn glossario de cerca de cento e vinte palavras de origem
tupi em use na Amazonia; 0 tupi na geografia national, 1901, obra de
Theodoro Sampaio que se detem na contribuicao das linguas tupis ao
portugues do Brasil; Glosscirio paraense, 1905, corn o subtitulo Colegao de
vocabulos peculiares a Amazonia e especialmente a Ilha de Maraj O, de Vicente
Chermont de Miranda que declara, no prefacio da obra, fazer ela parte de urn
trabalho mais amplo, A criacao de Gado no Marajo; Apostilas ao dicionctrio
de voccibulos brasileiros, 1912, de P. Carlos Teschauer; Dicionario de
brasileirismos, 1912, de Rodolfo Garcia.

Integrando esse conjunto de obras de carater lexicografico, constituido,
basicamente, de glossarios ou dicionarios, que imprimem o torn da primeira
fase, encontra-se urn primeiro estudo de natureza mais ampla e de cunho
gramatical, 0 idioma hodierno de Portugal comparado corn o do Brasil,
escrito pelo brasileiro Jose Jorge Paranhos da Silva (1879) que trata dos
diferentes aspectos da variagao do portugues do Brasil versus o portugues de
Portugal e faz na sua obra sugestiva dedicat6ria:

Aos mops que, se tendo ido formar em Coimbra, dizern que que rem
outra vez ser considerados como nascidos no Brasil, offereco esta
comparacao da nossa maneira de filar corn a dos actuaes
Portuguezes.

1.2. Segunda Fase

Inicia-se corn a publicagao de 0 dialeto caipira de Amadeu Amaral e se
estende ate 1952, momento em que se dao os primeiros passos para o sistematico
desenvolvimento da Geolingiiistica em territOrio brasileiro. E marcada pela
producao de trabalhos voltados para a observagdo de uma area determinada,
buscando descrever os fenomenos que a caracterizam nao so do ponto de
vista semantico-lexical mas tambem fonetico-fonOlOgico e morfossintatico.
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Nota-se a existencia da preocupagao coal uma metodologia de abordagem dos
fenomenos orientada para o exame da realidade, observada in loco e
considerada nos seus diferentes aspectos. Sao, assim, produzidos estudos de
carater monografico, dos quais ponho em destaque os trabalhos de Amaral,
Nascentes e Marroquim, obras iniciais do period() que imprimem uma nova
Otica ao exame da realidade lingiffstica brasileira.

Publicado em 1922, 0 dialeto caipira nasceu da preocupagao de Amaral
com o processo de dialetagao do portugues brasileiro, sobre o qual e ate
aquela epoca pouco se sabia ou se tinha escrito. A consciencia de tal situagao
leva-o a assim se expressar n a "Introducao" da obra (1953:43):

Fala-se muito num "dialeto brasileiro", expressao jci consagrada
ate por autores notdveis de alem-mar; entretanto, ate hoje nao se
sabe ao certo em que consiste semelhante dialetacao, cuja
existencia e por assim diner evidente, mas cujos caracteres ainda
nano foram discriminados.

Estudando uma area do estado de Sao Paulo, aquela identificada como a
do falar caipira, Amaral fornece aos que a ele sucederiam no tempo e no campo
da investigacao dialetal, a fundamentagao para um trabalho seri°. Chama a
atencao para a necessidade de `observadores imparciais, pacientes e
metodicos' , capazes de assumir uma postura metodolOgica que os levasse a
observancia da realidade in loco, eliminando por completo tudo quanto fosse
hipotetico, incerto, nelo verificado pessoalmente' (1953:43). Enfeixa as suas
ideias corn uma preocupacao, ao mesmo tempo desejo, de que se venham a
realizar estudos regionais, executados com os mesmos criterios de rigidez
metodolOgica de que se utilizou pois, conclui (1953:44):

So assim se saberia corn seguranca quais os caracteres gerais do
dialeto brasileiro, ou dos dialetos brasileiros, quantos e quais os
subdialetos, o grail de vitalidade, as ramificacaes, o dominio
geografico de cada um.

. Dois anos depois, publica Antenor Nascentes 0 linguajar carioca em
1922, obra que a partir da segunda edicao passa a chamar-se simplesmente 0
linguajar carioca.

0 Autor preocupa-se, inicialmente, em definir o que entende por falar
brasileiro e procurar situar o linguajar carioca no conjunto desses falares.
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Imbuido da importancia do conhecimento dos casos de patologia lingilistica,
muito a moda, alem-mar, naquela epoca, mostra a relevancia do conhecimento
dos dialetos e chega a emitir uma decisiva opiniao (1953:14):

Sao do mais alto valor cientifico os casos de patologia lingilistica
apresentados pelos dialetos; tern mais importancia do que as
questidnculas futeis sobre colocac5es de pronomes e outros
assuntos.

Discutindo, ainda, o processo de dialetagao do portugues do Brasil,
apresenta uma divisao dos falares brasileiros (MAPA 1) a que declara ter
chegado depois de haver realizado 'o ardente desejo de percorrer todo o
Brasil, do Oiapoque ao Chui, de Recife a Cuiabd (1953:24). Essa divisao,
primeira a ser proposta em base estritamente lingiiistica, é a imica de que, ate
o presente, dispomos. A aus'encia de dados descritivos e em nivel nacional
sobre o portugues do Brasil impossibilita testar, corn base em dados atuais, os
limites que estabelece. Nada obstante, respaldada nos dados que o Atlas
Previo dos Falares Baianos e o Esboco de urn Atlas Lingiiistico de Minas
Gerais oferecem, Cardoso (1986) examinou a realidade dessa area no que se
refere a realizagao das vogais medias pretonicas urn dos fatos tomados por
Nascentes como parametro para a sua divisao e os limites a que chegou
coincidem corn os tragados por Nascentes em 1922. Essa constatagao evidencia
a pertinencia, ainda hoje, dos limites estabelecidos por Nascentes, pelo menos
no que se refere a essa area considerada.

A obra de Nascentes, alem da contribuigao especifica que traz para o
conhecimento do dialeto carioca ao estudar aspectos da fonetica, morfologia,
sintaxe e lexico, destaca-se pela proposta, primeira, de divisao dialetal do
Brasil que apresenta.

Completando essa triade esta Mario Marroquim com A lingua do
Nordeste, publicada em 1934. Tornado de interesse pelos estudos dialetais e
preocupado corn a raridade de publicagOes sobre essa tematica, diz muito
enfaticamente no primeiro capitulo da sua obra (1996:9):

Nao estd ainda feito o escudo do dialeto brasileiro. A enorme
extensao geognifica em que o portugues e falado no Brasil dd a
cada regiao peculiaridade e modismos desconhecidos nas outros,
e exige, antes da obra integral que se fixe e defina nossa
diferenciacao dialetal, trabalhos parcelados, feitos corn criterio
e honestidade, sobre cada zona do pais.

256.
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E procura, ele prOprio, responder a esse apelo produzindo o
circunstanciado estudo sobre a lingua de Alagoas e Pernambuco, area sobre
a qual se debruga. Aparecida em 1934, A lingua do Nordeste constitui-se no
volume XXV da Colegao Brasiliana, serie V, da BibliotecaPedagogica Brasileira,
editada pela Companhia Editora Nacional. Essa edigao inicia-se diretamente
corn o primeiro capitulo, nao tendo prefacio nem apresentagao. A segunda
edicao, em 1945, da mesma colegao e editora traz urn prefacio de Gilberto Freire
que nao exagera ao afirmar (1996:6):

Aqui esta urn livro que, sendo de filologo, nao se perde em
bisantinismos de gramatiquice, esquecendo o sentiment° human°,
a significacdo psicolOgica, o interesse historic° dos problemas
oferecidos ou sugeridos pelas particularidades regionais de um
idioma.

Recentemente, por ocasido do seu centenario de nascimento ocorrido
em 1966, fez-se uma terceira edigao, no momento em que se encontram
estimulados os estudos sobre a variagdo espacial do portugues brasileiro.

As tres obras postas em destaque, reimem-se outras que caracterizam
essa segunda fase, as quais se distribuem, segunda o enfoque que as domina,
em quatro grupos diferenciados.

No primeiro grupo estao lexicos e glossarios regionais que continuam a
ser produzidos e ciao, em conseqiiencia, continuidade ao que predominou na
fase anterior, como ilustram as obras: Vocabuldrio gaucho, 1926, de Roque
Callage; Diciondrio dos animais do Brasil, 1931, de Rodolfo von Ihering;
Vocabuldrio do Nordeste do Rio Grande do Sul - Linguagem dos praieirOs,
1933, de Dante de Laytano; 0 vocabuldrio pernambucano, 1937, de Pereira
da Costa; Vocabuldrio amazonense, 1939, de Alfredo da Maia.

No segundo grupo encontram-se obras de carater geral que analisam as
questoes numa perspectiva mais ampla e globalizante, como o fazem: 0 ritmo
da lingua nacional, 1926, de Alvaro Maia; 0 portugues do Brasil, 1937, de
Renato Mendonga, 0 problema da lingua brasileira, 1940, de Silvio Elia; A
lingua do Brasil, 1946, de Gladstone Chaves de Melo.

Integrando um terceiro grupo estao estudos de carater regional,
abordando, particularmente, aspectos de uma area geografica e fenomenos
especificos de uma dada regiao. Inscrevem-se nesse grupo, alem das ja postas

3
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em destaque, obras como: A linguagem dos cantadores, 1933, de ClOvis
Monteiro; 0 falar mineiro, 1938, e Estudos de dialectologia portuguesa. A
linguagem de Goias, 1944, de Jose Aparecido Teixeira; A linguagem popular
da Bahia, 1951, de Edison Carneiro.

Por fim, vern a constituir uma quanta vertente de interesses dialetais
nessa segunda fase, os estudos especificos sobre a contribuigao africana,
dentre os quais citam-se: 0 elemento afro-negro na lingua portuguesa, 1933,
de Jacques Raimundo; A influencia africana no portugues do Brasil, 1933, de
Renato Mendonga, Os africanismos no dialeto gaticho, 1936, de Dante de
Laytano.

Figura de destaque no que se identifica como a terceira fase dos estudos
dialetais no Brasil, Serafim da Silva Neto se faz presente, nesse period°, corn
uma produgao da qual se destacam a Diferenciacao e unifiatcao do portugues
do Brasil e Capitulos da historia da lingua portuguesa falada no Brasil,
publicados em 1946 e, posteriormente, em 1950, reunidos na Introducao ao
estudo da lingua portuguesa no Brasil.

1.3. Terceira Fase

Tern como marco urn ato do governo brasileiro, o Decreto 30.643, de 20 de
marco de 1952, que, ao definir as finalidades da Comissao de Filologia da Casa
de Rui Barbosa, que vinha de ser criada, assentava como a principal delas a
elaboragao do atlas lingiiistico do Brasil. Essa prioridade é retomada pela
Portaria 536, de 26 de maio do mesmo ano, que, ao baixar instrucoes referentes
a regulamentagao do Decreto, pOe enfase na elaboragao do atlas lingiiistico
do Brasil.

Posta na letra da lei, nao bastaria isso para que se viesse, de fato, a ter um
outro momento na histeria dos estudos dialetais no Brasil. Era necessario que
uma nova visa° se introduzisse na abordagem dos fenomenos da variagao
lingiiistica no pats. E isso aconteceu gragas ao trabalho de figuras pioneiras,
das quais destaco Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, Celso Cunha e
Nelson Rossi, que se empenharam na implantagao de urn novo momento para
a Dialectologia brasileira: o inicio dos estudos de geografia

Antenor Nascentes publica as Bases para a elaboractio do atlas
lingiiistico do Brasil, obra em dois volumes saidos o primeiro em 1952 e o
segundo em 1961, na qual estabelece, como o prOprio nome sugere, passos

253



240 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

fundamentais para o inicio do trabalho nesse campo. Discute, na pequena
introducao, as vantagens de urn atlas feito ao mesmo tempo para todo o pats,
mas reconhece a impossibilidade de sua concretizagao nesses termos entre
nos, argumentando corn a vastidao do nosso territ6rio e a dificuldade de
acesso aos diferentes pontos.

Defensor da criaeao de `uma mentalidade dialetologica' (1957:9),
exortagao corn que abre a "Introducao" do seu Guia para estudos
dialectologicos, Serafim da Silva Neto pugnou, a cada momento, pela
necessidade e pela urgencia de se estudarem os falares brasileiros. Nesse
sentido, sugeriu que as Faculdades de Filosofia leia-se hoje Institutos/
Faculdades de Letras realizassem a cada ano um curso de Dialectologia
Brasileira e procurou definir corn muita clareza as tarefas que considerava
urgentes para a concretizacao dos estudos dialetais no Brasil. Chegou a
estabelecer no seu Guia (1957: 11) urn rol delas, assim identificadas:

a) sondagens preliminares, criagao de ambiente, difusao do metodo;
b) recolha de vocabuldrios com todas as exigencias tecnicas;
c) monografias etnografico-lingiiisticas sobre determinadas "esferas

semanticas";
d) monografias etnografico-lingidisticas sobre falares,
e) atlas regionais;
f) inquerito nacional feito com questiondrio uniforme e distribuicao

geografica dos materiais recolhidos, em mapas (Atlas Nacional).

Foi urn grande incentivador da realizacao do atlas lingUIstico do Brasil
sem deixar, porern, de enfatizar a importancia dos estudos dialetais nas suas
diferentes manifestagOes.

Preocupado corn as questbes relativas a uma politica de conhecimento
da lingua portuguesa, Celso Cunha tinha presente a necessidade de
empreender-se a execucao do atlas lingilistico do Brasil, reconhecendo, porem,
que a impraticabilidade de realizacao de urn atlas nacional indicava o caminho
de construe-do de atlas regionais. Essa 6 a posicao que assume, juntamente
corn Serafim da Silva Neto, em 1957, por ocasido do III Colequio de Estudos
Luso-Brasileiros, realizado em Lisboa.

0 primeiro passo concreto, no campo da Geolingiiistica, vem a ser dado
por Nelson Rossi que publica, em 1963, o Atlas Previo dos Falares Baianos.
Ao caracterizar o ambito da Dialectologia, a cujo estudo se dedicou
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intensamente, Rossi chama a atengdo para a natureza eminentemente
`contextual' de que se reveste ao afirmar (1967:89) que:

Convird, porem, nunca esquecer que a dialectologia
essencialmente contextual: o fato apurado num ponto geografico
ou numa area geografica 56 ganha luz, forca e sentido documentais
na medida em que se preste ao confronto corn o fato
correspondente ainda que por ausencia ern outro ponto ou
outra area.

Inicia Rossi a sua empreitada dialetolOgica na Bahia, tornando-sepioneiro
na aplicagdo da geografia lingiiistica no Brasil e colocando-se entre os que,
corn maior rigor cientifico e precisao metodolOgica, se empenharam na
implantagdo dos estudos dialetais.

A terceira face da histOria dos estudos dialetais tern, assim, como marca
identificadora o inicio dos estudos sisternaticos no campo da geografia
lingiiistica, objeto de maiores consideragoes no item que se segue. Nao ficam,
porem, ausentes dense periodo estudos de natureza teOrica, a produgao de
lexicos regionais e de glossarios, bem como a elaboragao de monografias
sobre regioes diversas. 0 levantamento de teses de doutorado e de dissertagoes
de mestrado produzidas no period() de 50 anos 1939 a 1989 aponta um
ralmero consideravel de trabalhos no campo da Dialectologia, como se pode
ver da consulta a Bibliografia indexada de dissertardes e teses de Letras e
Linguistics defendidas em universidades brasileira, organizada por Ulf Gregor
Baranow e publicada em 1990 sob o patrocinio da ANPOLL-Associagao
Nacional de POs-Graduagao em Letras e Lingiiistica. Sao apresentados 1.589
trabalhos entre teses de doutorado e dissertagoes de mestrado na area dos
estudos lingiiisticos, dos quais 98 se debrugam sobre aspectos dialetais nos
seus mais diferenciados enfoques. Nao cabe enumerar todas elas, mas convem
assinalar que recobrem o pats, parafraseando Nascentes, do Oiapoque ao
Chuff, pois ha trabalhos produzidos sobre, pelo menos, areas de dezenove
estados brasileiros , comegando pelo Para e chegando ao Rio Grande do Sul.

Postas estas linhas gerais da histOria dos estudos dialetais no Brasil,
procuro, no item que segue, examinar a produgao no campo da geografia
lingiiistica, especificamente no que se refere a realizagdo de atlas lingiiisticos.

2. A Geolingiiistica no Brasil
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Nas Bases para a elaboracao do atlas linguistic° do Brasil (1,958:7),
Nascentes da um conselho que 6 oportuno relembrar. Diz o dialetelogo:

Embora seja de toda vantagem urn atlas feito ao mesmo tempo
para todo o pais, para que o fim nao fique muito distanciado do
principio, as Estados Unidos, pais vasto e rico e com excelentes
estradas, entregou-se a elaboracao de atlas regionais, para mais
tarde junta-los no atlas geral.
Assimtambem devemos fazer em nosso pais, que é tambemvasto...

0 reconhecimento das dificuldades advindas sobretudo da extensdo
territorial do pais e da precariedade das vias de comunicagdo determinaram a
opedo inicial dos estudos geolingidisticos no Brasil: empreender-se o trabalho
comegando pelos atlas regionais. Sintetizando os passos que viabilizaram a
efetivagdo desse desiderato, Ferreira (1995:256) aponta, de forma precisa, tees
momentos significativos para a aplicagdo do m6todo da geografia lingUistica
em nosso pais. Diz a Autora:

em 1952, o Centro de Pesquisa Casa de Rui Barbosa, no Rio de
Janeiro...determinou 'coma de finalidade principal a elaboracao
do Atlas LingUistico do Brasil';
em 1957, no III Coloquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros, em Lisboa, Sercifim da Silva Neto e Celso Cunha
concluem pela impraticabilidade de urn atlas nacional devido
amplitude territorial do pais mas defendem a elaboracao dos
atlas lingiiisticos regionais, que consideram essenciais para o
conhecimento do portugues do Brasil;
em 1958, Antenor Nascentes, entao membro da ComissCto de
Filologia do Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa, publica
as Bases para a elaboragdo do Atlas Linguistic° do Brasil, mas
entende da dificuldade de elabora-lo e adota o principio de que
sejam feitos atlas por regiao.

Aceito o conselho e criadas as condigoes, passa a se desenvolver um
trabalho gradativo de mapeamento linguistico do pais que, hoje, recobre cinco
estados com atlas publicados e seis outros com atlas em andamento, alern do
projeto mais amplo do atlas linguistic° do Brasil, que ora se inicia e cujos
detalhes serdo expostos na parte final deste artigo.

A GeolingUistica coma, atualmente, no Brasil, com a descried° de uma
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area ja consideravel que vai da regiao Sul, com o Parana , a regido Sudeste,
com Minas Gerais, expandindo-se ate a regido Nordeste corn a Bahia, Sergipe
e a Paraiba (MAPA 2). Desses atlas publicados passo a fazer urn breve informe,
ao qual se seguira a noticia sobre os atlas em andamento.

0 primeiro atlas lingufstico produzido em terras brasileiras, o Atlas Previo
dos Falares Baianos (APFB), tem como autor Nelson Rossi e co-autoras
Carlota Ferreira e Dinah Maria Isensee e foi feito e publicado entre 1960 e 1963.
Recobre todo o Estado da Bahia, corn uma rede de 50 localidades, que se
distribuem pela diferentes areas geograficas e culturais, treze das quais
coincidentes corn os pontos, num total de 30, sugeridos por Nascentes nas
suas Bases.

0 questiondrio linguistic° usado nas localidades da Bahia 6 de pouca
extensao e tem urn total de179 perguntas (numeradas de 1 a 164, mas corn
algumas delas desdobradas em a, 13 e c), selecionadas a partir de material
recolhido anteriormente em 4 localidades, onde foi aplicado urn questionario
experimental de cerca de 3600 itens. As perguntas que compuseram o Extrato
de Questionario do APFB, agrupadas por area semantica, foram aplicadas
mediante a formulagao indireta, todavia introduziu-se, na investigagdo de campo,
urn comportamento metodolOgico nao usual em trabalhos dessa natureza.
Ap Os a aplicagao integral do questionario, nao ouvidas certas respostas e ja
familiarizados, como estavam todos os inquiridores, corn tais expressoes
regionais obtidas em outras areas quanto da aplicagdo do questionario amplo
de carater experimental, perguntou-se diretamente ao informante se ele conhecia
a expressao em questdo. Fosse qual fosse a resposta, esse dado foi controlado
e a resposta dada atraves do que se convencionou chamar de teste de
identificacao direta foi cartografada ou nao, a depender da caracterizacao
fornecida pelo informante.

Nos inqueritos polo o APFB as respostas foram anotadas imediatamente,
apOs ouvidas do informante, em transcricao fonetica, usando-se, assim, o
metodo direto, pela dificuldade de contar, aquela altura, corn gravadores
portateis e corn autonomia de corrente.

Os informantes, em numero de 100, contemplam ambos os sexos, e se
encontram assim distribuidos: ao primeiro ponto inquirido, que tem no atlas o
numero 5, compareceram todos os inquiridores que trabalharam corn 6
informantes, aos pares; dois pontos tiveram 3 informantes, 41 pontos, 2
informantes e 6 apenas 1 informante.
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Os inquiridores do APFB, alem do seu coordenador Nelson Rossi, foram
8 licenciadas recem-formadas que, ainda como estudantes, tiveram ampla
formagao, nao apenas te6rica mas tambem pratica em Dialectologia e no metodo
da Geolingiiistica. Sao elas inquiridoras e tambem colaboradoras do APFB
pois participam, em grau distinto, das etapas posteriores de analise de dados
e elaboragao das cartas.

0 atlas constitui-se de um conjunto de 209 cartas, assim distribuidas: 198
cartas lingiiisticas, 44 das quais sao resumos das cartas foneticas, e 11 cartas
introdutOrias que fornecem dados complementares de carater geral. As cartas
lingiiisticas yam acompanhados de notas (MAPA 3 ) que contem ou o discurso
dos autores ou o discurso dos informantes, estas filtimas, sem diivida, as mais
importantes pois ampliam os dados linguisticos nao apenas no nivel do lexico
ou da fonetica mas tambem da morfossintaxe, e transmitem melhor o ambiente
cultural em que vive o informante. A titulo de ilustragao, cito algumas das
notas que retratam a fala do informante:

Ponto 56, inf. B (ALS)
"ela [referia -se a sela de mulher] e do jeito de uma bacia, Pica dum
ludo, uma parte...urn lado aberto, e agora a outra parte é dum
jeito de uma bacia porque as mulher se mete ali dentro e agora
ela [isto é, a sela] tem uma cabeca na frente, tern uma galha para
se segurar. E o homem monta escanchado e a mulher so monta de
banda, quer dizer que fica ali dentro, porque esta sentada numa
bacia."

Ponto 49, informanteunico (APFB)
"moveu e palavra do tempo do jebe-jebe [isto é, antigo], agora
mudou, nao tem esse nome mais, nao, é aborto. "

Ponto 8, inf. A (APFB)
"chamava antes luneta mas agora que ficou sabida chama Oculos".

0 APFB ao lado dos dados estritamente linguisticos traz nas suas cartas
dados etnograficos, muitos deles acompanhados de ilustragoes de objetos
segundo a descricao que apresentavam os informantes ou pela exibicao que
deles faziam. ( MAPA 3).

Embora, por dificuldade de financiamento, publicado somente em 1987, o
Atlas Lingiiistico de Sergipe (ALS) quanto a recolha de dados e preparagao
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de cartas se segue imediatamente ao APFB e tem os seus originais prontos
para impressao desde 1973. Foi executado pelo grupo de pesquisadores da
Bahia, tendo como autores Carlota Ferreira, Jacyra Mota, Judith Freitas, Nadj a
Andrade, Suzana Cardoso, Vera Rollemberg e Nelson Rossi. A escolha do
Estado de Sergipe para dar prosseguimento ao trabalho feito na Bahia deve-se
a con tinuidade geografica, a maior facilidade de acesso, pois foi realizado pela
mesma equipe de pesquisadores do APFB, e ao fato de estar incluIdo na area
do "falar baiano", segundo a divisao de 'Nascentes.

0 ALS cid mais alguns passos a frente na metodologia adotada no APFB,
a saber:

a) Aplicagdo de inqueritos preliminares, gravados, nas 15 localidades
que constitufram a rede de pontos. Esses inqueritos foram realizados por
estudantes que conclufram os seus cursor de graduagdo em 1963 e 1964,
corn acompanhamento dos professores.
b) Maior amplitude do questionario definitivo em relagdo ao aplicado na
Bahia: corn cerca de 700 perguntas, nele incluklas as que compoem o
Extrato de Questionario da Bahia, acrescidas de outras que os inqueritos
preliminares em Sergipe sugeriram.
c) Formulagdo por escrito, no prOprio questionario, da maneira de
perguntar-se sobre o item, corn o objetivo alcangado de garantir
maior homogeneidade nos inqueritos, eliminando-se, assim, possiveis
dificuldades no momento da exegese.

Os inqueritos definitivos foram realizados em 1966 e 1967 e perfazem urn
total de 150 horas de gravagdo. Desse material foi examinada, prioritariamente,
a parte correspondente as cartas do APFB do que resultou um conjunto de
171 cartas lingtifsticas, sendo 12 duplas as cartas Bahia-Sergipe , pois
conjugam aos dados recolhidos em Sergipe os da Bahia que nao foram
cartografados no APFB (MAPA 4). 0 restante do material colhido em campo,
ainda inedito, esta sendo trabalhado por Suzana Cardoso para se constituir no
volume II do ALS.

Os atlas da Bahia e de Sergipe, como resumidamente aqui se procurou
mostrar, seguiram uma mesma orientagdo, corn modificagOes em Sergipe que
refletem avancos nos passos metodolOgicos. Corn eles passa-se a ter uma
visa°, de certo modo extensa, do que se constitui a area dos "falares baianos",
visa() essa que se torna mais ampla se conjugada ao que se registra ao Norte
de Minas Gerais, tambem area dos "falares baianos", segundo os dados que
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se apresentam no Esboco de urn Atlas Lingiiistico de Minas Gerais.

Publicado em 1977 e tendo como autores Jose Ribeiro, Mario Zagari,
Jose Passini e Antonio Gaio, o Esboco de urn Atlas Lingiiistico de Minas
Gerais (EALMG), volume I, foi concebido em quatro volumes dos quais se
publicou o primeiro, estando os demais no prelo, com previsao de salda para
1997.

A metodologia seguida utilizou-se de inqueritos aplicados diretamente
nos pontos selecionados e de inqueritos por correspondencia. Os primeiros
foram realizados em 116 municipios e a pesquisa por correspond'encia, quando
se publicou o volume I, ja havia atingido 302 localidades queresponderam a
questoes cuja finalidade era comprovar, no dominio do lexico, a validade ou
nao de isolexicas tragadas a partir de dados colhidos diretamente.

0 volume I do EALMG constitui-se de 73 cartas, quarenta e cinco das
quais sao cartas onomasiolOgicas, corn dados exclusivamente lexicais ou lexico-
foneticos, recobrindo as areas semanticas "tempo" e "folguedos infantis", e
as demais fornecem isOfonas e isolexicas de fenomenos destacados (CARTA
5).

Os volumes que se encontram no prelo ampliam consideravelmente os
dados sobre o Estado de Minas Gerais e estabelecem uma area de confronto
mais ampla corn o que se registra no APFB, permitindo, assim, a observagao
mais aprofundada das questoes relativas ao "falar baiano" e a demarcagao de
limites entre os por Nascentes denominados "falares do Norte" e "falares do
Sul".

0 Atlas Lingitistico da Paraiba (ALPb) de autoria de Maria do Socorro
Silva e Aragao e Cleusa Bezerra de Menezes, esta concebido em tees volumes
dos quais os dois primeiros foram editados em 1984.

Constituem pontos do atlas vinte e cinco municipios, escolhidos como
base, e mais tres outros, considerados municipios-satelites, para cada uma
das localidades inquiridas que servem como instrumeilto de controle dos
dados registrados e por isso nao figuram nas cartas.

Em cada localidade foram inquiridos um minimo de tres informantes e urn
maximo de dez, todos eles com idade compreendida entre 30 e 75 anos. 0
questionario aplicado compoe-se de duas partes: uma geral, com duzentas e
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oitenta e nove perguntas, e outra especIfica, corn quinhentas e oitenta e oito
questbes.

0 ALPb apresenta no seu vol. I urn conjunto de cartas lexicais e/ou
foneticas num total de 149, precedidas da parte introdutOria referente a
metodologia (CARTA 6).

Enfeixando o conjunto de atlas publicados esta. o Atlas LingUistico do
Parana (ALPr), de autoria de Vanderci de Andrade Aguilera, apresentado
inicialmente como Tese de Doutorado, em 1990, e depois publicado em 1994,
em doffs volumes.

No primeiro volume vem exposta a metodologia seguida, a descricao das
localidades, a caracterizacao dos informantes, apresentacao das cartas e
glossario das formas cartografadas e registradas em notas as cartas. No
segundo volume esta o conjunto de cartas lingiiisticas, num total de 191
cartas, das quais 92 sao lexicais, 70 foneticas e 29 oferecem tracados de
isoglossas (CARTA 7).

Foram pesquisadas 65 localidades distribuidas por todo o Estado do
Parana e ouvidos 2 informantes em cada ponto da rede, corn idade variando
entre 30 e 60 anos.

Aguilera teve a louvavel preocupacao de ampliar as possibilidades de
uma analise comparativa dos dados do ALPr corn os dos atlas j a publicados e,
em funcao disso, introduz, no questionario de que se utiliza, perguntas comuns
aos outros atlas do que resultou a apresentacao de cartas coincidentes corn
as dos demais.

Ao lado desses cinco atlas publicados, estao em curso seis outros que
se encontram em diferenciados estagios de elaboracao.

0 Atlas Lingiiistico-Etnografico da Regiao Sul, coordenado por Walter
Koch, corn a colaboracao de Mario Klassmann, Jose Luiz Mercer, Oswald()
Furlan e Hilda Vieira é, dentre esses, o que se encontra em estagio mais
adiantado, devendo ter os seus primeiros volumes publicados no curso de
1997. Recobre os ties estados extremos do pats: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Parana.

0 Atlas Etnolingiiistico dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro,
coordenado inicialmentepor Celso Cunha, tern, atualmente, a direcao de Silvia

26 G.
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Branddo, contando corn a participagdo de Maria Emilia Barcelos da Silva e
Edila Viana da Silva.

Corn a fase de recolha de dados ja concluida estdo o Atlas Linguistic° de
Sdo Paulo, dirigido por Pedro Caruso, corn a participagdo de Brian Head,
Vandersi Santana e Harumi Pisciota, e o Atlas Linguistic° do Ceara, coordenado
por Jose Rogerio Bessa.

Em processo inicial encontram-se o Atlas LingUistico do Acre, sob a
coordenagdo de Luiza Galva° Lessa, e o Atlas Linguistic° do Mato Grosso do
Sul, coordenado por Albana Xavier Nogueira e Dercir Pedro de Oliveira.

Enfeixando esse conjunto, situa-se o Atlas Linguistic° do Brasil, projeto
de construgdo de urn atlas nacional, em fase de implantagdo, do qual se dard
informacao pormenorizada no item final deste trabalho.

0 panorama que oferecem os atlas publicados e os em curso mostra o
desenvolvimento que vem tendo a GeolingUistica no Brasil, nesta segunda
metade do seculo e a partir da publicagdo do APFB. Ha, como se pode observar
no MAPA 2, uma vasta area do territOrio nacional retratada em cartas
lingUisticas, corn dados postos para analise, oferecendo a possibilidade de
identificagdo de possiveis limites geolingUisticos. Corn base em tais dados,
numerosos trabalhos tern sido publicados em revistas especializadas ou
apresentados em reuniOes cientificas e alguns ensaios de identificagdo de
areas dialetais vem sendo possiveis, como se pode ilustrar corn Head (1996);
Mota & Rollemberg (1995); Cardoso (1986; 1993; 1996).

3. 0 Atlas Linguistic° do Brasil

Retomando a ideia de um atlas linguistic° do Brasil, langada em 1952,
pesquisadores da area de Dialectologia retinem-se em Salvador, Bahia, em
novembro de 1996, no Seminario Caminhos e Perspectivas para a
Geolingilisticano Brasil e assumem esse desafio. Nesses tres dias de discussdo
em que foram abordadas tematicas referentes a uma politica geolingUistica
para o Brasil e a questOes metodologicas em,geral, ficou tambem acertada a
criagdo de urn Comite Nacional que, a partir daquele momento, se encarregaria
de dar curso as decisOes do encontro e implementar o projeto nacional para
execugdo do atlas lingiiistico do Brasil, constituldo corn representantes de
cada urn dos atlas publicados e corn urn representante dos atlas em curso.
Integram, assim, o Comite Jacyra Mota, Maria do Socorro Aragdo, M6rio
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Zagari, Suzana Alice Marcelino Cardoso, Vanderci Aguilera e Walter Koch.

Corn esse Projeto dd-se curso ao desejo de realizagdo do atlas linguistic°
nacional e defende-se uma politica de integragdo e coordenagdo do trabalho
no campo da Geolingiiistica corn vistas a se alcangar o objetivo final da produgao
de urn atlas geral do Brasil.

O quadro histerico-social do pats, hoje, e a necessidade do conhecimento
sisternatico e geral da realidade lingUistica brasileira, necessario sobremodo
difusao de urn ensino adequado ao carater pluricultural do Brasil, estao a
exigir, sem mais demora, um esforgo coletivo na tentativa de se desenvolverem
estudos mais amplos que levem a esse conhecimento global que se afigura
tarefa da Dialectologia brasileira, nesse final de milenio, a se concretizar,
fundamentalmente, corn a realizagao do atlas lingiiistico geral do Brasil.

SituagOes, fatos e dados lingUisticos e extralingUisticos justificam a
deliberagao de fazer-se urn atlas linguistic°. 0 percurso historic° dos estudos
sobre o portugues estao a cobrar esse passo. E, tudo indica, parece ter chegado
a hora. Razoes de ordem lingiiistica stricto sensu, de ordem social, de ordem
histOrica, e ainda relacionadas a politica de ensino da lingua materna e
propria politica de entendimento da diversidade de usos do portugues parecem,
de forma resumida, constituirem-se na justificativa do que se propoe.

Ern se tratando do nosso pats, a inexistencia de dados que apontem, de
maneira ampla e geral, as caracteristicas do portugues no territOrio nacional
apresenta-se como primeira razao. Os estudos dialetais que se iniciaram no
seculo passado, voltados principalmente para a identificagao das diferengas
lexicais, e as abordagens da primeira metade deste seculo, com estudos de
natureza monografica e recobrindo toda uma area, tern funcionado como
sondagens iniciais, exploragoes previas que esbogam caracteristicas e denotam
tragos particulares de areas e regiOes.

O quadro atual demonstra que ha umapreocupagdo, de certo modo nacional,
corn a geografia linguistica no Brasil e afigura-se como o prenUncio da vontade
ainda nao formalmente manifesta, talvez, mas sentida, por certo, de que é
urgente uma descrigao acurada da realidade lingliistica brasileira para que se
alcance o pleno conhecimento do portugues do Brasil.

Se por urn lado ja se dispbe de estudos preliminares, passiveis de
instrumentar urn trabalho maior, por outro, ainda se padece da ausencia de
dados lingufsticos que permitam tragar uma divisao dialetal do Brasil apesar
de contar-se com a ja referida divisao proposta por Nascentes (1953),

2



250 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

fundamentada na realizacdo das medias pretonicas e na entoacdo.

Urn segundo fator esta a apontar para a necessidade de um atlas do Brasil.
E preciso ter-se a multidimensionalidade da lingua no pats ndo apenas para
efeito de precisar e demarcar espacos geolingUisticos, mas para que se possa
tambern contribuir de forma direta para urn melhor equacionamento entre a
realidade de cada area e o ensino da lingua materna que nela se processa.

A implantacdo e desenvolvimento do Projeto se constituird em substancial
contribuicdo para o entendimento da lingua e de suas variantes, eliminando
visoes distorcidas que privilegiam uma variante tida como culta e estigmatizam
as demais variantes, causando, assim, ao ensino-aprendizagem da lingua
materna consideraveis prejulzos.

Em resumo, o conhecimento sistematico da variacdo, a delimitacdo de areas
lingUisticas especificas e a relacdo entre os diferenciados usos que se faz da
lingua constituem-se num beneficio de cunho social.

Admitindo-se ter chegado a hora do atlas linguistic° do Brasil, como de
fato se reconhece, uma preliminar se faz necessario assentar: os atlas regionais,
publicados, em curso ou no desiderato de grupos de pesquisa, nao interferem
na prop osta de elaboracdo de um atlas geral do Brasil. Ao contrario, servem de
apoio e devem continuar a ser executados porque tern por finalidade urn
conhecimento mais detalhado e circunstanciado de cada regido.

Os objetivos do Projeto Atlas Lingiiistico do Brasil podem ser, assim,
resumidamente definidos:

1. Descrever a realidade lingiiistica do Brasil, no que tange a lingua
portuguesa, corn enfoque prioritario na identificacdo das diferencas diatOpicas
(fonicas, morfossintaticas, lexico-semanticas e prosOdicas) consideradas na
perspectiva da Geolingiiistica.

2. Oferecer aos estudiosos da lingua portuguesa (linguistas, lexicOlogos,
etimOlogos, fil6logos, etc.), aos pesquisadores de areas afins (histOria,
antropologia, sociologia, etc.) e aos pedagogos (gramaticos, autores de livros-
texto para o 1° e 2° graus, professores) subsidios para o aprimoramento do
ensino/aprendizagem epara uma melhor interpretacdo do carater multidialetal
do Brasil.

3. Estabelecer isoglossas corn vistas a tracar a divisdo dialetal do Brasil,
tornando evidentes as diferencas regionais atraves de resultados cartografados



CARDOSO 251

em mapas linguisticos e de estudos interpretativos de fenomenos
considerados.

4. Examinar os dados coletados na perspectiva de sua interface com
outros ramos do conhecimento hist6ria, sociologia, antropologia, etc. de
modo a poder contribuir para fundamentar e definir posigoes te6ricas sobre a
natureza da implantacao e desenvolvimento da lingua portuguesa no Brasil.

5. Oferecer aos interessados nos estudos linguisticos um imenso volume
de dados que permita aos lexicOgrafos aprimorarem os dicionarios, ampliando
o campo de informagOes, aos gramaticos atualizarem as informagoes corn base
na realidade documentada pela pesquisa empirica; aos autores de livros
didaticos adequarem a sua producao a realidade cultural de cada regido; aos
professores aprofundar o conhecimento da realidade linguistica, refletindo
sobre as variantes de que se reveste a lingua portuguesa no Brasil e,
conseqiientemente, encontrando meios de, sem desprestigiar os seus dialetos
de origem, levar os estudantes ao dominio de uma variante tida como culta.

6. Contribuir para o entendimento da lingua portuguesa no Brasil como
instrumento social de cornunicagao diversificado, possuidor de varias normas
de use mas dotado de uma unidade sistemica.

0 Comite Nacional realizou a sua primeirareuniao em Macei6, nos dias
11 e 12 de marco/97 e uma segunda reunido em julho/97, em Belo Horizonte,
nos dias 13 e 14, quando foram definidas questoes metodologicas e concluido
o projeto amplo a ser encaminhado a organismos financiadores da pesquisa
em nosso pais.

No que se refere a rede de pontos, foram selecionadas 235 localidades,
distribuidas por todo o territOrio nacional, levando-se em consideragao a
extensao de cada regiao, os aspectos demograficos, culturais , histOricos e a
natureza do processo de povoamento da area, restando, ainda, quinze pontos
a serem definidos em funcao do que as observagoes in loco venham a sugerir
e justificar. Foram, ainda, consideradas questoes referentes aos limites internos
e internacionais e analisados os pontos sugeridos por Nascentes os quais,
reconhecida a pertinencia, foram mantidos. A ideia é de que nao se ultrapasse
o nnmero de 250 pontos. 0 Quadro ALiB-Rede de pontos fornece uma visdo
global da distribuicao da rede de localidades.
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AL i.13 -REDE DE P ONTO S - Distnlydao par re gia,D.
1. Re di.° Nolte

ESTADO DENSIDADE N° DE PONTOS
RO ND oNI A 1.6 02
ACRE 0.8 02
AMAZONAS 3.8 05
RO RAIMA 0.4 01
PARA 8.0 09
AMAPA 0.6 02
TO CANTINS 1.7 02
TOTAL 169 23

2. Rego Nor dente

ESTADO DENSIDADE Isr DE PONTOS
MARANHAO 8.0 08
PIAUI 4.1 04
C EARk 11.0 11
RIO GRANDE D 0 NORTE 3.9 04
PARAIBA 5.2 05
PERNAMBUCO 11 i 11
.ALAGOAS 4.0 04
SERGIPE 2.7 03
BAHIA. 19.2 21
TOTAL 69.6 71

3.R2eio Su& ste

ESTADO DENSIDADE ir DEP ONTO S
MINAS CERAIS 27A 22
ESPIRI TO SANTO 4.5 05
RIO DE JANEIRO 22 A 13
SAO PAULO 550 39
TOTAL 1085 79

4 . Re eto Sul

ESTADO DENSIDADE tr" DEP ONTO S
PARANA 14 5 16
SANTA CAT.ARIN A 7.8 09
RI 0 GRANDE D 0 SUL 15 5 16

TOTAL 372 41

5. Regio Cerro -Oeste

ESTADO :11,. !!' ' ' 2 2.!..- . .2 . .

MAT 0 GROSS 0 D 0 SUL 3.2 5
MATO GROSS 0 3.6 7
GOIAS 7.2 9
D I S TRIT 0 FEDERAL 3.0 0

Quanto aos informantes, ficou fixado o mlmero de quatro por localidade,
distribuldos eqiiitativamente por dual faixas etkias de 18 a 30 anos e de 45
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a 70 anon e contemplando os dois sexos. Quanto a escolaridade, devem ser
alfabetizados, tendo cursado, no maxim, ate a quarta serie do primeiro grau e
possuidores de uma profissao definida, que ndo requeira grande mobilidade e
que se encontre inserida no contexto social local. Por fim, os informantes alem
da condigdo primeira de terem nascido na localidade em questa°, devem,
preferentemente, ser filhos de pais da regiao lingiifstica em estudo, excetuando-
se os casos de cidade muito novas.

De referencia ao questionario linguistic°, deliberou-sepela aplicagdo de
quatro tipos de questiondrio direcionados, especificamente, cada urn deles
para os aspectos semantico-lexical, fon6tico-fonolOgico, morfossintatico e
prosodic°. Na sua elaboragdo foram considerados estudos de diferente natureza
existentes sobre o portugues regional do Brasil, os questionkios dos atlas jd
publicados e aqueles disponiveis dos atlas em andamento, e tambern os
questionkios do ALiR-Atlas Linguistique Roman e do Atlas Lingiiistico-
Etnografico de Portugal e da Galiza. Foram, ainda, examinados os resultados
cartografados nos atlas nacionais. Para os questiondrios fonetico-fonolOgico
emorfossintatico foram selecionados fatos que, a partir dos dados disponiveis,
oferecem maior interesse.

0 cronograma inicialmente tragado preve urn semindrio nacional para
treinamento de inquiridores a se realizar em margo/98 e admite que em meados
desse mesmo ano de 98 venha a ter inicio a fase de recolha dos dados.

Do ponto de vista da sua estrutura, o Projeto 6 coordenado por um
Comite Diretor Nacional, conta corn Coordenadores regionais e tern ainda urn
corpo diversificado de assessores.

0 trabalho 6 desafiante, nao resta ditvida, basta que se pence nos 8
milhOes de quilometros quadrados dessepals- continente a serem enfrentados.
Mas, estamos todos convencidos, os que lidamos corn a Dialectologia no
Brasil, de que a hora do atlas lingiiistico geral 6 chegada. E so nos resta entrar
na empreitada e aceitar o desafio!

4. Para Concluir

Neste artigo busquei tragar as linhas gerais dos estudos dialetais no
Brasil, dando relevo a produgdo no campo da Geolingilistica. A crescente
produgdo de trabalhos no campo dialetal, o interesse pela realizagdo de atlas
regionais e, agora, pela realizagdo do atlas lingiiistico do Brasil mostram a
vitalidade dos estudos de Dialectologia em nosso pats, campo promissor de
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analise pelo que oferece de possibilidades para perscrutar-se o coracao da
lingua portuguesa no Brasil.

Pode-se concluir este informe pondo em destaque o fato de que a ideia
de concretizar-se, neste final de milenio, a realizacao de urn atlas linguistic°
geral do Brasil no que toca a lingua portuguesa, tem sido nao s6 muito bem
recebida, principalmente entre os pesquisadores das ciencias da linguagem,
como tambem tem-se afigurado como uma das formas de possibilitar-se o
efetivo conhecimento da realidade lingUistica do Brasil, no que tange ao seu
lado portugues-brasileiro que instrumentard, sem ddvida, muitas noes
sobretudo no campo do ensino-aprendizagem da lingua materna.
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(Linguistics of Indigenous Languages in Brazil)
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ABSTRACT: This article presents a panorama of the area of the linguistics of
the indigenous languages in Brazil within the discipline of Brazilian
linguiistics as a whole. Special attention is given to those aspects related to
its specific development. It is argued that in contrast to what is commonly
supposed, the arrival of the Summer Institute of Linguistics (1959) not only
was not the beginning of this area of study in the country,, but it even
contributed to the delay in its establishment. It was only after the return of
Brazilian scholars educated abroad who were interested in the study of the
national indigenous languages that a specialized branch of linguistics
directed to the study of these languages began to take form. The present
situation of the area and perspectives for future development are both
explored.
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0. IntrodugOol
Ate bem recentemente a expressao indigena" nOo seria

apropriada em nosso contexto, ndo so em decorrencia da situagdo incipiente
da Lingiiistica no Pais, mas tambem porque nossas linguas indigenas
praticamente ndo tinham lugar nesta ciencia. 0 fato de hoje a expressdo soar
natural indica uma mudanga promissora de perspectiva: pressupbe a delineagdo,
dentro da Lingtiistica Brasileira, de urn campo de estudos voltado para as
nossas linguas e constitui um indicativo de que elas comegaram a ocupar o
espago que lhes era devido nessa ciencia.

0 processo da lenta constituigdo da Lingtiistica Indigena no Brasil reflete-
se, de certa forma, em avaliagoes que corn alguma periodicidade os estudiosos
envolvidos corn a problematica das linguas indigenas brasileiras e sett estudo
tem feito da area, focalizando ora suas necessidades e seus problemas, ora
tambem suas conquistas e perspectivas (Oiticica, 1930; Rodrigues, 1963, 1985,
1997; Camara, 1963; Franchetto e Leite, 1983; Carson, 1984; Selci, 1991; Moore
e Storto, 1991). Ao apresentarmos, neste trabalho, urn panorama da area, é
nosso objetivo abordar mais especificamente o period° a partir da decada de
sessenta, corn incursOes em periodos anteriores, tentando focalizar a
Lingiiistica Indigena dentro de urn contexto mais amplo da Lingiiistica no
Brasil. Tendo em vista construir um quadro de fundo, iniciaremos corn alguns
dados sobre a situagdo atual das linguas indigenas brasileiras, passando por
urn brevissimo resumo historic° sobre o. estudo dessas linguas em fases
anteriores2.

1. Linguas Indigen as brasileiras e sua situagdo atual.

Embora ndo haja dados totalmente precisos, os estudiosos em geral
concordam corn a estimativa de que atualmente sdo ainda faladas no Brasil
cerca de 180 linguas indigenas. Estima-se tambem que desde a chegada dos
portugueses houve a perda de 1.000 linguas, o querepresenta 85% das linguas
existentes no territOrio brasileiro no seculo XVI. As linguas remanescentes
sao todas minoritarias, calculando-se em aproximadamente 155.000 o namero
total de falantes. E muito variavel o ralmero de falantes por lingua, havendo

2A versa.° original do trabalho contem, em forma de anexos, os resultados de urn
levantamento preliminar sobre a producao relativa as linguas indigenas brasileiras a partir
de 1960, realizado tendo em vista contribuir para a elaboracao de uma bibliografia mais
ampla de trabalhos da area e para urn futuro mapeamento da producao, sobre linguas
indigenas e mesmo para divulgar trabalhos de autores brasileiros, em geral pouco conhecidos.
Por raz6es de espaco tais anexos nao puderam ser incluidos no presente volume.
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apenas uma, o Ticuna, com cerca de 20.000.Tres linguas o Makuxi, o Terena
e o Kaingang, contain corn 10.000 falantes; vinte linguas tern entre 1.000 e
10.000 falantes, e as outras 156 tem menos de mil, .sendo que dentre elas, 40
sac) faladas por menos de cem pessoas, havendo casos de linguas corn menos
de 20 falantes (Rodrigues, 1993).

Essas estimativas devem ser ainda consideradas corn certa cautela, pois
as linguas indigenas encontram-se sob as mais diferentes pressOes, sofrendo
o impacto do crescente contato corn a populagdo envolvente e a lingua
majoritaria. Contudo, nao ha em geral levantamentos que permitam estabelecer
corn major margem de exatidao os reflexos do impacto do Portugues nos
distintos grupos em termos de deslocamento da lingua indigena, tanto no que
se refere a graus de bilingiiismo / monolinguismo, quanto no que se refere a
interferencia do Portugues nessas linguas, nem sempre claramente perceptivel
nas fases iniciais, mas que vai aos poucos contribuindo para a perda da lingua
minoritaria (Seki, 1995).

As linguas indigenas acham-se hoje concentradas nas regioes amazonica
e centro oeste, nos Estados do Amazonas, Para, Rondonia, Roraima, Acre,
Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias e Tocantins e, em menor
proporgdo em outros estados do Brasil. Algumas delas sao faladas emregioes
limitrofes entre o Brasil e outros paises vizinhos.

0 'Rimer° ainda existente de linguas indigenas brasileiras representa
uma grande diversidade lingiiistica: as 180 linguas se distribuem por cinco
grandes grupos Tronco Tupi, Tronco Macro-Je, Farrulia Karib, Familia Aruak,
Familia Pano; havendo ainda nove outras familias menores e dez Isolados
linguisticos.

0 Tronco Tupi, estabelecido bete claramente, inclui 6 famflias geneticas:
Tupi-Guarani (corn 33 linguas e dialetos), Monde (corn 7 linguas), Tupari (corn
3 linguas), Juruna, Munduruku e Ramarana (cada uma corn 2 linguas) e 3
linguas: Aweti, Mawe e Purubord. A familia Tupi-Guarani caracteriza-se por
grande dispersdo geografica: suas linguas sao faladas nas diferentes regiOes
do Brasil e tambem em outros paises da America do Sul (Bolivia, Peru,
Venezuela, Guiana.Francesa, Colombia, Paraguai e Argentina). As demais
famflias do tronco Tupi estao todas localizadas em territOrio brasileiro, ao sul
do rio Amazonas.

No tronco Macro-Fe, definido corn base em evidencias menos claras, sao
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incluidas 6 familias geneticas (Je, Bororo, Botocudo, Karaja, Maxacali, PataxO)
e 4 linguas (GuatO, Ofaye, Erikbaktsa e Fulnio). As linguas filiadas a esse
tronco, exclusivamente brasileiro, sao faladas principalmente nas regioes de
campos e cerrados, desde o sul do Maranhao e Para, passando pelos estados
do centro oeste ate Estados do sul do Pais.

A familia Karib é representada, no Brasil, por 20 linguas, distribuidas ao
norte e ao sul do rio Amazonas. Outras linguas da familia Karib sao faladas
nas Guianas, na Venezuela e Colombia.

Dezessete linguas representam a familia Aruak (Arawak) no Brasil,
estando situadas no noroeste e oeste do Pais e tambem na regido do Alto
Xingu e ao sul da mesma. Ha outras linguas da familia Aruak faladas fora de
territOrio brasileiro.

A familia Pano inclui 13 linguas faladas no Brasil, situadas nos estados
do Acre, Rondonia e Amazonas, ainda pouco estudadas, e outras no Peru e
Bolivia.

Outras familias linguisticos sao: Tucano, corn 11 linguas e varios dialetos;
Arawa, corn 7 linguas; Malcd, corn 6 linguas; Katukina e Yanornami, cada uma
corn 4 linguas, Txapakura e Nambikwara, corn 3 linguas cada; Mdra, corn 2
linguas e Guaikum, corn 1 lingua no Brasil (Kadiw6u).

Dez outras linguas indigenas sao classificadas como isoladas, isto 6,
constituem tipos linguisticos dnicos: Tikuna, Irantxe/ Miinkii, Trumai, Mau,
Aikana, Arikapu, Jabuti, Kano& e Koala ou Kwaza.

2. Estudo das linguas indigenas brasileiras: breve histOrico.

2.1. Period() anterior a decada de 60 / seculo XX.

E muito pouco o que se fez em relagao ao estudo de linguas indigenas
brasileiras ate os anos 50 do seculo XX. Nos tres primeiros seculos ap6s o
descobrimento, os materiais lingdisticos foram produzidos sobretudo por
missionarios portugueses entre os quais se destacam as figuras do Pe. Jose
de Anchieta, que em 1595 publicou uma gramatica Tupi, e a do Pe. Luis Figueira,
tamb6m autor de uma gramatica sobre a mesma lingua. Entre os franceses,
destaca-se Jean de Lery, que deixou observagOes sobre aspectos do Tupi.
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Caracteristicas principais dos materiais linguisticos dessa epoca, ja apontadas
por Camara Jr. sao (1) o fato de se referirem somente a lingua Tupi, tambem
chamada de Brasilica, nos seculos XVI. e XVII e de Tupinamba, no seculo
XVIII e periodos posteriores (a ilnica excecao 6 a lingua Cariri, sobre a qual ha
documentos produzidos no final do seculo XVII); (2) a lingua era focalizada
nao pelo interesse nela em si, enquanto objeto de estudo, mas corn finalidade
pratica de estabelecer um meio de comunicacao corn os nativos e de promover
sua catequese; (3) a lingua era abordada corn base no aparato conceptual
entao disponlvel o das gramaticas classicas, particularmente a latina (veja-se
Camara Jr., 1965 e Rodrigues, 1998 para detalhes e bibliografia; e tambem
Ayrosa, 1954).

No seculo XIX e infcio do seculo XX ha que distinguir dois tipos principais
de estudiosos: o primeiro 6 o daqueles que desenvolveram seus trabalhos
fora do contexto indigena, configurando o que Mattoso Camara denominou
"Filologia Tupi", ou seja, que se dedicaram fundamentalmente a analise de
materiais escritos legados pelos missionarios e outros do period° anterior, e
focalizando tambem a influencia do Tupi no Portugues. Incluem-se aqui figuras
como Batista Caetano, Rodolfo Garcia, Plinio Ayrosa, Paula Martins, Lemos
Barbosa, Edelweiss, entre outros (vide Ayrosa, 1954, para bibliografia). 0
segundo grupo 6 constituido por estudiosos que estiveram em contato direto
corn os falantes nativos. Segundo Camara Jr. (1965) incluem-se aqui tres grupos
de pesquisadores: estrangeiros (geOgrafos, naturalistas, etnOlogos), como
von den Steinen, Wied-Neuwied, Martius, Castelnau. Koch-Griinberg, Manizer,
entre outros; missionarios, como Fidelis de Alveano, Colbachini, Val Floriana,
A. Giaconi, A. Kruse, entre outros; e pesquisadores brasileiros, como Couto
de Magalhaes, Visconde de Taunay, Capistrano de Abreu, Nimuendaju, entre
outros. De modo geral nos trabalhos desse period() nao tomavam como objetivo
central a abordagem da lingua em si, mas estavam subordinados aos interesses
de catequese, no caso dos missionarios, ou aos interesses especificos de
cada pesquisador, nos demais casos; os estudos consistem, via de regra, de
listas lexicais, sendo raras as tentativas de descricao de outros aspectos da
lingua; as transcricoes eram, comraras excecoes, precarias, impressionisticas.
Ao mesmo tempo, nesse period° houve interesse por outras linguas, que nao
o Tupi, e os materials produzidos permitiram analises comparativas que serviram
de base para o trabalho de classificacao inicial de nossas linguas e, em muitos
casos, constituem a 'Mica informacao sobre linguas hoje extintas. E alguns
trabalhos, como o de Anchieta, sobre o Tupi, o de Steinen, sobre o B akairi, o
de Capistrano, sobre o Kaxinawa, sao reconhecidos como sendo mais
elucidativos do que muitos produzidos por lingiiistas contemporaneos.

27
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2.2. Os estudos de lfnguas indigenas na segunda metade do seculo XX.

2.2.1. A area de Lingiiistica Indigena

Consideragoes sobre o estudo das linguas indigenas brasileiras nesse
period() entrecruzam-se necessariamente corn a histOria da implementagao da
Lingiiistica no Brasil e corn a instalagao, no Pais, do Summer Institute of
Linguistics.

0 interesse por uma abordagem cientifica no estudo das linguas indigenas
brasileiras ja se prenuncia nos anos trinta, (embora trabalhos corn caracteristicas
dos periodos anteriores continuassem a ser produzidos apOs esta data), epoca
em que a Lingiiistica passava por uma fase de grande desenvolvimento no
Exterior, mas ainda inexistia no Br.asil.

0 principal foco daqueles que se preocupavam entao corn as linguas
indigenas era o apelo em favor do estudo cientifico das mesmas. Assim, em
1930 Jose Oiticiba (1933), ao mesmo tempo em que criticava a orientacao ate
entao vigente nos estudos de linguas indigenas, falava sobre a necessidade
de se proceder metodicamente a documentagao dessas linguas e de se organizar
um centro coordenador de pesquisas linguisticas na America do Sul. Tres
decadas depois, em relatOrio apresentado na 5' Reuniao Brasileira de
Antropologia (B. Horizonte, junho/61), A. Rodrigues (1961) observava que a
"indigencia de bons materiais" sobre as linguas indigenas brasileiras era ainda
praticamente a mesma. 0 RelatOrio foi feito cerca de quatro anos ap6s o
estabelecimento do Summer Institute of Linguistics no Brasil, num momento
em que aqui se encontravam mais de 70 membros da Instituigao, trabalhando
corn aproximadamente 20 linguas indigenas, o que era considerado como uma
"mudanga radical" no campo de estudo dessas linguas. Por outro lado, o

ensino da Lingiiistica mal comegava a ser implementado no Brasil. Assim, ao
mesmo tempo em que via a situagao dos estudos das linguas indigenas
brasileiras como "altamente favoravel e promissora ", Rodrigues apontava dois
serios problemas: por urn lado, a mudanga ocorria devido a "importagdo de
lingiiistas estrangeiros", continuando o Brasil "praticamente sem lingiiistas e
sem lingiiistica". Por outro lado, a formagao de pesquisadores brasileiros era
dificultada pela estrutura entao dominante do ensino superior. Opiniao
semelhante foi externada pelo co-relator, Mattoso Camara, em seu comentario
ao RelatOrio: "0 auxilio que nos esta prestando o Summer Institute ... nao nos
libera da obrigagao de procurar constituir uma equipe de lingiiistas nossos,
tecnicamente capazes de cooperar corn os do Institute e afinal ocupar a posigao
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na lingiifstica indigena brasileira". Corn relacdo a Universidade, Mattoso Camara
tambem observa que a estrutura do ensino universitdrio na-o favorecia a
formagdo integral de pesquisadores lingiiistas (Camara, 1961).

De fato, na epoca o quadro institucional das universidades sO previa o

ensino de linguas classicas e linguas literarias modernas, dentro de uma
orientagao profissionalizante. Atuavam como linguistas umas poucas pessoas,
corn formacao basica em Filologia ou em outras areas, mas que, por interesse
pessoal na nova disciplina dedicavam-se ao estudo da mesma. Esses pioneiros
teriam urn papel relevante na implantacdo da Lingufstica no Pais, o que se
daria nas acacias de 60 e 70.

Chama a atenc-do o fato de que, desde o inicio, em varios eventos
relacionados a implantacdo da Lingufstica nomes como Rosario F. Mansur
Guerios, Aryon Rodrigues, Mattoso Camara, interessados no estudo de linguas
indigenas, tenham tido um papel relevante. Contudo, o campo da Lingiiistica
Indigena foi urn dos que mais tardaram em se constituir na Lingufstica brasileira.

0 processo de delimitar urn dominio proprio de investigacao da Lingtiistica
foi marcado no Brasil pela oposicao a Filologia e a Gramatica tradicional, o que
favoreceu o interesse pelo estudo do Portugues, a partir das novas orientacoes
relacionadas a Lingufstica, em oposigdo aos estudos anteriores dessa lingua.
No que respeita as linguas indigenas (vivas) em sua pratica totalidade nao
havia, corn raras excecoes, estudos previos que as tornassem visiveis e aos
quais se pudesse aplicar as novas abordagens. Um outro fator a ser considerado
e que era ainda amplamente difundida a ideia erronea, reforcada pelo
estabelecimento oficial, de que o Brasil era um pats monolingtie, o que tambem
favoreceu o estudo do Portuguas do Brasil em prejuizo das linguas indigen as,
como de resto as outras linguas minoritarias faladas no Pais, que em geral
eram ignoradas, inclusive nos meios universitarios. Sobre linguas indigenas,
a ideia prevalecente (e ainda hoje bastante comum) é a de que no Brasil havia
o Tupi, ou Tupi-Guarani, uma lingua extinta da qual se falava usando os
tempos do passado.

Em 1959, em resultado de gestoes iniciadas em 1956, foi ratificado urn
convenio entre o Museu Nacional e o Summer Institute of Linguistics (SIL),
tendo em vista o estabelecimento de um plan o de estudos das linguas indigenas
brasileiras. De acordo corn Barros (1993:323), a "presenca do SIL no pats e a
assinatura do acordo corn o Museu Nacional foram considerados o inicio da
Lingufstica Indigena no pats ". Isto parece discutivel, pois implica, de um lado,
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reconhecer que a area ficou constituida desde entdo e, de outro lado, reduzir
a area a producdo de materiais sobre as linguas indigenas por urn corpo de
estudiosos desvinculados da Lingiiistica Brasileira, deixando a parte outros
fatores envolvidos na constituigdo de uma area, como a formacdo de um corpo
de especialistas proprios. Ao contrario, a implementagdo da area de Lingilistica
Indigena Brasileira foi de certa forma atropelada pela vinda do Summer Institute
of Linguistics para o Brasil.

0 ingresso do SIL no Pais deu-se atraves de convenio corn o Museu
Nacional, ou seja, por via academica, depois de fracassadas as tentativas de
estabelecer acordo governamental, e recebeu inicialmente apoio no meio
antropolOgico, dada a expectativa de que os lingiiistas do Summer tomariam a
si as tarefas de descrever as linguas indigenas (entdo consideradas pelo
indigenismo vigente como ndo tendo perspectivas futuras ), "salvando-as"
para a posteridade, e de contribuir para a formagdo de lingiiistas brasileiros
para a pesquisa dessas linguas (Museu Nacional, Publicagdo Avulsa 49). No
que respeita ao primeiro ponto, houve uma contribuigdo por parte do SIL (a
esta questdo voltaremos adiante), porem o mesmo ndo se pode dizer corn
relagdo a formagdo de lingiiistas brasileiros para o estudo de linguas indigenas:
estes receberam formacdo ou em instituigoes brasileiras, sob a orientagdo de
brasileiros, ou em universidades estrangeiras. Somente no inicio lingiiistas do
SIL prestaram alguma colab °raga° conduzindo cursos nas instituicoes
academicas a que o Institute esteve ligado o Museu Nacional e a UnB.
Porem, tao logo conseguiu seu intento de estabelecer convenio corn a FUNAI,
em 1968, o que the permitiria maior amplitude e liberdade de noes voltadas
para seu real objetivo de proselitismo religioso, o SIL foi abandonando seus
compromissos corn as instituicoes academicas (Cardoso, 1981:66). Um breve
retorno se deu no period° de 1978 a 1982, epoca em que a FUNAI revogou a
autorizagdo para ingresso de missionarios em comunidades indigenas. 0 SIL
valeu-se entao de urn convenio corn a Unicamp2 , o que permitiu que alguns de
seus membros, matriculados como alunos na instituigdo, dessem continuidade
a pesquisa de campo corn algumas linguas. De fato, as expectativas iniciais se
inverteram nesse momento: na area de Linguas Indigen as nao ha pesquisadores
brasileiros orientados por lingiiistas do KU , porem 6 membros do SIL receberam
titulagdo (cinco graus de mestre e dois de doutor) em instituigdo brasileira, a
Unicamp, orientados por brasileiros4.

Uma unica dissertacao de mestrado sobre lingua indigena (Rikbakts5), produzida em 1967
(apps portanto o fechamento da universidade) por Odilo P Lunkes, foi orientada por
membro do SIL Dra. U. Wiesemann. Outras duas dissertaciies produzidas na UnB e
orientadas por linguistas do SIL, referem-se a uma lingua africana, Ronga, e ao Portugu8s.
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Do mesmo modo, somente durante os primeiros anos lingiiistas do SIL
tiveramparticipagao em outros tipos de atividades na vida academica brasileira,
apresentando comunicagoes em encontros cientificos, conferencias e
seminarios sobre o andamento de suas pesquisas (Leite, 1981:61).
Posteriormente a tendencia geral foi de afastamento em relagao aos lingiiistas
brasileiros, e os trabalhos destes, salvo poucas excegOes, nao sao citados em
publicagOes do SIL, a nao ser em situagoes em que a mengdo possa se reverter
em beneficio da instituicao. Estee o caso da inclusao, em relatOrios, de trabalhos
produzidos por brasileiros e publicados em edigoes que envolvem nomes de
lingiiistas do SIL, ainda que nao seja este o patrocinador. A titulo de exemplo,
a relagdo de publicagOes tecnicas do SIL referentes a linguas brasileiras inclui
os trabalhos de B. Franchetto (1990), sobre o Kuikuro, e de A. Rodrigues
(1990), sobre o Tupinamba (linguas que nao foram objeto de estudo por parte
do SIL) que foram publicados em volume editado por Doris Payne, docente da
Universidade do Oregon e membro do SIL. Deve-se ainda acrescentar que as
publicagOes do SIL circularam mal na academia brasileira. A parte fornecer
cOpias de materiais as instituicoes academicas as quais esteve ligado (Museu
Nacional, UnB, Unicamp), em cumprimento de clausulas dos respectivos
convenios e durante a vigencia dos mesmos, o contato privilegiadamente
mantido pelo SIL foi sempre de carater pessoal.

Lingiiistas estrangeiros por vezes manifestam estranheza quanto ao fato
de que, no Brasil, diferentemente do que ocorre em muitos paises, nao exista
colaboragdo miltua entre membros do SIL e linguistas locais. Obviamente, ha
lingiiistas que se interessam antes de tudo pelos dados, independentemente
da fonte dos mesmos e do custo que sua obtengdo representa para as
comunidades falantes. Contudo, em geral nao é este o ponto de vista dos
linguistas brasileiros, que conscientes de sua responsabilidade social nao
ficam indiferentes a questOes de ordem etica e politica.

A vinda e permanencia do Sit teve outras influencias negativas na
formagao da Linguistica Indigena no Brasil. 0 acordo com aquela instituicao
criou a falsa ideia de que nossas linguas ja estavam sendo estudadas por
linguistas competentes, o que desestimulou o ingresso na area de estudantes
iniciantes e mesmo de outros pesquisadores estrangeiros. Alie-se a isto o fato
de que o modo de trabalho linguistic° do SIL, corn sua concepgao de
permanencia prolongada em campo (sem thlvida imprescindivel para o

4 Cheryl J. Jensen, Helen Weir, Daniel Everett, e os brasileiros Tine van der Meer e Isaac
Costa receberam titulo de mestre. D. Everett e Arthur Jensen obtiveram o titulo de doutor.

2 3
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aprendizado pratico da lingua e para as tarefas de catequese e tradugao da
biblia), com a produgao de resultados em geral fragmentarios, em desproporgao
ao tempo de permanencia em area e as facilidades de infra-estrutura disponiveis
a Instituigao (Leite, 1981), passou a ser visto como o "padrao" de trabalho
corn linguas indigenas, contribuindo para uma falta representagao de que o
estudo de uma lingua indigena constitui urn tarefa de natureza "missionaria",
ao qual o pesquisador deve dedicar toda a sua vida, sendo pouco gratificante
do ponto de vista academico.

Somente a partir da decada de setenta, e mais particularmente de oitenta,
paralelamente ao avango gradativo no processo de institucionalizagao da
LingUistica no Brasil, houve tambem urn avanco consideravel na formagao de
lingiiistas brasileiros que passaram a se dedicar ao estudo de nossas linguas
e a formagao de novos quadros para a area, o que se evidencia pelo nUmero de
teses e dissertagoes defendidas e pelo significativo aumento de publicagbes.

Foi se delineando dentre os lingUistas brasileiros urn grupo de
especialistas que trabalham com linguas indigenas e que se reconhecem e sao
reconhecidos como constituindo um grupo especifico, mas que nao alcangou,
ainda, uma integragao satisfatOria, tanto internamente, quanto externamente.

A questao, frequentemente colocada (Franchetto & Leite, 1983), do
"isolamento" experienciado pelos estudiosos de linguas indigenas, cid-se, a
nosso ver (Seki, 1991) em distintas diregoes: dentro da prOpria area, dentro da
Linguistica Brasileira, emrelagdo a disciplinas afins e emrelagao aLingufstica
em geral.

Comegando pelo Ultimo ponto, que nao é urn problema exclusivo da
Linguistica Indigena, mas urn trago geral de nossa LingUistica, e mesmo de
outras areas, algumas causas tem sido apontadas, entre elas a barreira da
lingua, ja que o Portugues nao tem penetragao no exterior; a cronica falta de
apoio institucional, que dificulta uma maior participagao em eventos
internacionais mesmo na America Latina, onde a questao da lingua seria
contornavel; os veiculos usados para publicagao, a maioria deles de ambito
local, desconhecidos e de dificil acesso.

No que se refere a areas afins, diferentemente do que ocorreu nos Estados
Unidos, no Brasil a LingUistica Indigena nao se insere no campo da
Antropologia, embora nas faces iniciais da implantagao da LingUistica os
estudos de linguas indigenas estivessem ligados a museus, como o Paranaense
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e o Nacional e, dentro destes, vinculados aos setores de Antropologia. De
fato, a primeira instituigao especificamente linguistica no Brasil foi o Setor
Linguistico, criado no final dos anos cinquenta na Divisdo de Antropologia
do Museu Nacional. Lingiiistas pioneiros interessados na investigagao de
nossas linguas receberam apoio de antropOlogos e, por outro lado, foi
fundamental a intermediagdo destes para a instalagao do SIL no Pais e, mesmo,
para legitimar a concepgao de pesquisa de campo desenvolvida por membros
da instituigdo (B arros, 1993). Entretanto, a medida em que se deu sua
institucionalizagdo nas universidades, a Lingiiistica passou a integrar a area
de Letras5 e foi se desvinculando da Antropologia. A especializagao crescente
da Lingiiistica, a predominante adogdo de abordagens estritamente formais
no estudo das linguas indigenas levaram ao afastamento de questoes culturais
e a perda da interdisciplinaridade. Atualmente o estudo de linguas indigenas
ainda se desenvolve em Museus, como o Goeldi (Belem), o Nacional (Rio de
Janeiro) e o Antropologico de Goias, porem nao ha nesses espagos cursos de
graduagao epOs-graduagdo. Estes sao oferecidos pelas universidades as quais
os museus (exceto o Goeldi) acham-se formalmente vinculados. Tambern a
Associagdo Brasileira de Antropologia manteve espago, em suas reuniOes,
para sessoes sobre linguas indigenas, porem a regra geral é a de que dessas
sessoes somente participam lingiiistas, nao havendo a desejavel integragao
corn os antropOlogos (Junqueira et alii, 1984).

No que respeita as suas relagoes com a Lingiiistica no Brasil, a area de
Lingiiistica Indigena ainda nao conseguiu a ela integrar-se de modo satisfatorio,
seja em termos de seu objeto de estudos, seja em termos do corpo de
especialistas, seja em termos institucionais. De 'mod() geral, a Lingiiistica
Brasileira ainda nao incorporou a compreensdo quanto ao papel relevante que
tern o conhecimento das linguas nao indoeuropeias na formagdo de nossos
lingilistas e na constituigao da ciencia.

Nos resultados do mapeamento, feito por Franca et alii, da produgao
lingiiistica publicada nos Anais de Seminarios do Grupo de Estudos
Lingiiisticos do Estado de Sao Paulo (GEL) no decorrer de 25 anos (1978-
1992), dentre 550 trabalhos elaborados corn base em dados de linguas naturais,
83,1% se referem ao Portugues, e apenas 4,2% a linguas indigenas. A conclusao
das autoras é de que "ate o inicio dos anos 90, pelo menos, o trabalho de

5 Insere-se na area de Letras, e nao na de Linguistica. Os linguistas que trabalham corn
linguas indigenas tern dificuldade no preenchimento do codigo de area em formularios das
agencias de fomento. Sendo linguistas, sac) obrigados a assinalar a area de Letras, onde
consta a sub-Area Linguas Indigenas.
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coleta e descricao de material linguistic° indigena nao teve, de modo geral,
lugar de destaque nas reflexoes do lingiiista brasileiro" (Franca et alii, 1995:54).
Cumpre observar que a maioria dos participantes do GEL sao vinculados a
instituicOes de Sao Paulo, Estado onde existem tres grandes universidades
estaduais: USP, UNESP e UNICAMP, e que os trabalhos sobre linguas
indigenas publicados nos Anais do GEL sao de pesquisadores ligados a esta
Ultima (Altman,1995:15).

Urn fato bastante revelador relativo a interrelagao corn especialistas de
outras sub-areas da LingUistica, ja abordado em Seki (1991), p ode ser detectado
no exame dos programas de encontros cientificos realizados no Brasil: os
trabalhos sobre linguas indigen as, independentemente da area de
conhecimento especifico focalizado fonologia, sintaxe, etc., sao sempre
incluldos em sessao separada, e acabam sendo apresentados somente para
estudiosos dessas linguas e discutidos apenas internamente. Tal fato reflete
uma situagdo geral de marginalidade da area de LingUistica Indigena na
Linguistica Brasileira. Os resultados obtidos na investigagao das linguas
indigenas sao em geral ignorados pelos especialistas de outras sub-areas da
Linguistica, e e praticamente nula a contribuicao destes para a investigagao
dessas linguas.

Tal situagao conflita corn as pr6prias caracteristicas e necessidades da
area de linguas indigenas. Esta, similarmente a de lingua portuguesa e
diferentemente de outras sub-areas daLingUistica, identifica -se por seu objeto
empiric° a(s) lingua(s) indigena(s), e nao por "niveis" de conhecimento,
como é o caso da Fonologia, Sintaxe, etc. (Seki, 1991). Considerando-se que
na realidade contemporanea, ao mesmo tempo em que ocorre a busca por uma
teoria lingUistica universal, tem lugar a tendencia crescente para a
especializacao, fica evidente a importancia da contribuicao de distintos
especialistas na investigagao da(s) lingua(s).

Passando ao isolamento dos pesquisadores dentro da propria area de
LingUistica Indigena, a questa° tem suas rafzes na forma em que se deu a
implantagao da area, forma esta que reflete a maneira em que ocorreu a
implantagao da Lingufstica no Brasil. Como aponta Altman (1994), o processo
de implantagao desta foi desencadeado por uma resolugao do Conselho Federal
de Educagao, em 1962, que incluia a Lingilistica como disciplina obrigatOria
nos Cursos de Letras, num momento em que nao havia no Pais pessoas
preparadas para realizar a tarefa, e isto levou as diferentes instituicoes de
ensino a adotarem as mais variadas estrategias (envio de estudantes para
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formagao no exterior, contrataedo de especialistas estrangeiros, realizaedo de
cursos intensivos, etc.) tendo em vista conseguir os recursos humanos
necessarios para atender as novas exigencias. Conforme Altman, "isto explica
emparte....a multiplicidade de orientacks teericas e metodologicas e, de certa
maneira, nossa tao propalada receptividade. Desde o comeco, a Lingtifstica
Brasileira se fez em ilhas." (op. cit., p. 397). Processo semelhante ocorreu na
Lingtifstica Indigena. Os lingiiistas profissionais que se ocupam do estudo de
nossas linguas encontram-se dispersos, integrados as instituicks em que
atuam e tendem a se vincularem aquelas em que se formaram, resultando disso
uma variedade de concepeoes de pesquisa, objetivos e abordagens teericas
adotados. No caso da Lingtifstica Indigena, a situacao tem ainda como fator
complicador o grande mimero de linguas indigenas, sua diversidade, sua
dispersao geografica, o ralmero proporcionalmente muito reduzido de
pesquisadores e tambem a ausencia de estudos previos das mesmas. A isto se
relaciona em parte o predominio de pesquisas isoladas e a natureza ainda
predominantemente fragmentaria dos resultados obtidos.

Tambour no que se refere aos modelos tearicos ha urn paralelo entre a
area de Linguas Indigenas e a histeria da implementaedo da Lingilistica no
Brasil. Esta ultima foi marcada pela adocao do estruturalismo americano6
(corrente entdo dominante), corn as concepeoes a ele relacionadas (criterios
formais de analise e descried°, postura sincronica), como embasamento ter-rico
e metodologico, e pela atribuiedo de carater cientifico aos estudos realizados
dentro desta abordagem, passando as demais abordagens a serem
consideradas como acientificas. Estes aspectos vigoraram nos estudos de
linguas indigenas brasileiras, que ate os anos setenta eram realizados
predominantemente por membros do SIL, e ficaram associados ao trabalho
desenvolvido pelos lingtiistas da instituiedo.

Nos anos setenta houve a penetraedo do gerativismo, o novo detentor
do estatuto de cientificidade, em oposicao a outras orientaeoes teericas, as
quais foi negado o carater de "teorias de vanguarda", concomitantemente
corn a rejeigdo dos resultados anteriormente obtidos. Isto coincidiu corn o
momento em que pesquisadores brasileiros passaram a atuar de maneira mais
acentuada no estudo de nossas linguas indigenas, e a tendencia geral de
rejeicao do estruturalismo (e outras abordagens indistintamente assim
consideradas) foi, na area de Linguas Indigenas, reforeada pela associacao do

6 Em Sao Paulo, o modelo de estruturalismo que corresponde ao momento da implantacio
da Lingiiistica é o fr.anc8s.
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modelo ao trabalho dos membros do SIL.

De fato, nas crfticas as abordagens ndo gerativistas estas ndo sdo
individualizadas. Descrigdo de linguas aparece como sendo necessariamente
estruturalista. 0 funcionalismo (pressuposto como corrente homogenea), e a
abordagem tipologica sdo, via de regra, identificados corn o estruturalismo, e
este 6 reduzido a tagmemica, que por sua vez é freqiientemente confundida
corn princfpios basicos de analise de dados que já sdo incorporados
Linguistica em geral e que, explicita ou implicitamente, sdo usados por todos
os que trabalham corn linguas previamente ndo estudadas. Vale observar que
o modelo tagmemico como tal ndo teve penetragdo no Brasil e, ao que seja de
nosso conhecimento, ndo foi aplicado por nenhum brasileiro no estudo de
gramaticas de linguas indfgenas.

Embora as diferengas aparegam em geral sob a forma de oposigdo entre
enfoque estruturalista Vs. gerativista, ou funcionalista Vs. gerativista, na
realidade elan se referem ndo tanto aos modelos em si, mas antes as perspectivas
teoricas fundamentais que, conforme Nichols & Woodbury (1985:1-2), se
distinguem na Lingillstica Moderna e que nao se reduzem a classificagdo
usual de modelos teOricos: uma (corn suas origens na Lingiifstica Descritiva)
indutiva, comparativa, orientadapara os fenomenos lingtifsticos (phenomenon-
oriented), e a outra orientada para o modelo (model-oriented), voltada antes
de tudo para o desenvolvimento de um modelo explanatOrio integrado,
centrando os interesses nos construtos internos a teoria. Essas perspectivas
de fato ndo sdo antagonicas, mas complementares, o que via de regra ndo 6
bem compreendido.

Entretanto, a partir dos anos 80 e, principalmente, nos anos 90 o
funcionalismo (orientado para os fenomenos lingiifsticos) e a abordagem
tipologica passaram a ganhar espago no trabalho corn linguas indfgenas,
inicialmente na Unicamp, e posteriormente, tambem no Museu Goeldi7 , e
houve urn incremento de descrigoes baseadas nessas linhas. De fato, houve
urn certo refluxo do entusiamo pelo gerativismo mesmo na lingilfstica do
Portugues, depois dos exitos do projeto "Gramatica do Portugues Falado".
No caso das linguas indfgenas, a mudanga em parte foi propiciada pelo
crescente envolvimento dos lingiiistas corn as comunidades indfgenas e sua

7 Na Unicamp corn o trabalho de L. Seki. No Museu Goeldi o funcionalismo passou a
ganhar espaco atraves de pesquisadores visitantes que adotam a linha funcionalista, vindos
atraves de convenios, e tambem pelo envio de estudantes para cursos de p6s-graduacao em
centros funcionalistas.

2 8
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problematica, em particular as necessidades educacionais, o que levanta a
necessidade de tratar questOes que escapam as preocupagoes gerativistas,
notadamente questbes de natureza pragmatica.

Por outro lado, os diferentes pontos de vista quanto aos modelos teOricos
(incluindo-se aqui distintas correntes funcionalistas) a serem utilizados no
trabalho corn as linguas indigenas, constitui ainda urn fator que dificulta em
parte a coesao interna dos pesquisadores da area, questao que so recentemente
comeca a ser superada.

2.2.2. Quadro atual no estudo das linguas indigenas

Rodrigues (1985), ao apresentar um levantamento sobre a situagao
da pesquisa de linguas indigenas brasileiras, abrangendo o periodo de 1963 a
1983, indica como sendo prOximo de 100 o mlmero de linguas indigenas
brasileiras que nos trinta anos anteriores tinham sido objeto de algum tipo de
estudo, por parte de pesquisadores brasileiros ou estrangeiros nao missionarios
e, em sua maioria, por parte de membros do SIL. Os trabalhos arrolados no
mencionado levantamento perfazem urn total de 173 titulos, um resultado que,
embora significativo ficava aquem do esperado, considerando-se o perfodo
abrangido, as excelentes condigbes de trabalho disponiveis a maioria dos
pesquisadores envolvidos, os linguistas do SIL, e o tempo dispendido por
eles em trabalho de campo. Tambem no aspecto qualitativo os resultados
deixavam a desejar. 0 total de trabalhos inclufa 18 descrigbes gramaticais e 9
dicionarios, sendo os demais de natureza fragmentaria, referentes a descrigoes
fonolOgicas ou detalhes da fonologia, e aspectos isolados da gramatica de
diferentes linguas

Resultados similares aparecem em levantamento feito em 1991 por Moore
& Storto: os autores concluem que era de 80 a 100 o ntimero de linguas
indigenas ate entao contempladas corn algum estudo, e que apenas entre 10 a
20% delas haviam sido objeto de descrigoes gramaticais de boa qualidade
(Moore & Storto, 1991).

A partir dos anos 80 houve a participagao crescente de brasileiros no
estudo de nossas linguas. Em 1991 eram 59 as linguas sendo estudadas por
brasileiros, o que constituiu urn aumento de 36% em relagao a 1985 (Rodrigues,
1991). Este aumento foi em muito favorecido pelo Programa de Pesquisa
Cientifica das Linguas IndIgenas Brasileiras /PPCLIB (Rodrigues et alii, 1997),
patrocinado pelo CNPq e pela FINEP, e que a partir de 1987 passou nao so a
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apoiar atividades relacionadas a projetos ja em andamento, como tambern a
estimular a elaboragao de novos projetos, bem como a propiciar o ingresso de
novos pesquisadores na area, atraves de Cursos Intensivos de LingUistica
Indigena. 0 Programa foi desativado corn o advent() do governo Collor, quando,
em decorrencia da prioridade a tecnologia, veio o fim da classe de Projetos
Especiais8.

Em 1998 sobepara cerca de 80 o nilmero de linguas que foram objeto
de algum tipo de investigagao por parte de nao missionarios, a julgar pelas
dissertagoes e teses, bem como outras publicagoes. Por parte do SIL, as
informagoes sao de que 30 linguas (incluindo-se of duas, cujos projetos constam
emrelatbrio anterior (SIL, 1991) como encerrados: Hixkariana e Satere) estao
sendo atualmente investigadas por membros da instituicao, arrolando-se outras
8 cujos projetos sao considerados concluidos. Contudo, esses nUmeros devem
ser considerados com cuidado, ja que, de urn lado muitas linguas estudadas
por brasileiros o sao tambem por missionarios, e, por outro lado, ha muitas
linguas corn apenas urn pequeno estudo. De qualquer forma, a conclusao a
que se chega 6 de que ha ainda um grande nilmero de linguas que nao foram
contempladas nem mesmo corn urn pequeno estudo.

No que respeita a qualidade, a producao e muito variavel. Nas palavras
de A. Rodrigues, "o trabalho linguistic° dos missionarios, mesmo quando
apresenta boa ou mesmo alta qualidade tecnica, 6 necessariamente limitado
pelos objetivos missionarios" (Rodrigues et alii, 1997). Segundo Yonne Leite,
o problema incide principalmente sobre "a falta de uma visa° de conjunto da
lingua estudada: os trabalhos abordam aleatoriamente aspectos cilia relevancia
nao Pica patente de imediato. Assim, tem-se ora uma descricao sobre o verbo
em Terena, ora notas sobre os substantivos em Kayabi, uma fonemica Xerente
euma descricao de aspectos do Xavante. Inexiste o material que os estudiosos
de linguas em geral e antropOlogos tanto almejam: uma gramatica com
terminologia descritiva accessivel e dicionarios" (Leite, 1981:63).

Tambern variavel é a producao de pesquisadores brasileiros. Dentre os
trabalhos divulgados, ha poucas descrigoes mais abrangentes, quepossibilitem
uma visao de conjunto da lingua pesquisada. Predominam trabalhos de
natureza fragmentaria, que em geral focalizam aspectos da estrutura fonolOgica
e gramatical, sendo muito raros aqueles que tratam de aspectos sema'nticos,
pragmaticos ou discursivos. Isto 6 compreensivel, considerando-se que nas

8 Rodrigues, comunicacao pessoal
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instituicoes em que se desenvolve a investigagdo de linguas indigenas
(universidades e museus) o mimero de pesquisadores profissionais 6 limitado,
e que, particularmente nas universidades, a pesquisa em grande parte 6 feita
por estudantes bolsistas, corn duracao limitada. Como alunos de POs-
graduacao, os pesquisadores tern pouco tempo disponivel para as atividades
de pesquisa, particularmente para o trabalho de campo, sendo este em geral
realizado nos periodos de ferias academicas. E tambem nesses periodos que
os docentes / pesquisadores realizam seu trabalho de campo. No que respeita
aos pesquisadores-alunos, as pesquisas raramente tem perspectivas de
continuidade (questa° ja apontada por Rodrigues et alii, 1997), visto que o
campo de trabalho os Departamentos de Letras em sua absoluta maioria
privilegia os estudos do Portugues. A situagdo institucional das universidades
brasileiras anterior a decada de 60, corn os interesses centrados em linguas
classicas e linguas e literaturas modernas em grande parte nao foi superada.
Em muitas instituicoes a Lingiiistica ainda 6 pouco ensinada e continua
subsidiaria dos cursos de Letras e em outras as pesquisas se concentram no
Portugues.

2.2.3. Os espagos institucionais e os pesquisadores

Ha atualmente no Brasil 66 programas de p6s-graduagdo em Letras e
LingUistica filiados a Associacao de P6s-Graduagdo e Pesquisa em Letras e
Lingiiistica (ANPOLL), contudo mal chega a 12 o nUmero das instituicoes em
que se desenvolvem pesquisas de Linguas Indigenas e / ou que tern em seu
quadro algum pesquisador dessas linguas.

Falar dessas instituicoes, seus quadros e delimitar o trabalho nelas
realizado nao 6 tarefa simples. 0 desempenho de cada uma delas em geral
varia, apresentando periodos de maior ou menor produtividade e mesmo de
descontinuidade, em decorrencia de fatores varios, entre eles a contratacao e
o desligamento de especialistas. Por outro lado, ha uma certa imbricacdo de
fatos resultante da mudanca de local de trabalho de lingUistas profissionais e
tamb6m do fato de que pesquisadores em formagdo, filiados a uma instituicao
ou participantes de projetos ali desenvolvidos, realizam seus estudos em outra
instituicao, ou recebem orientagdo de especialistas externos.

Dentre as instituicoes brasileiras, aquelas que tem mantido uma tradicao
mail constante no estudo de Linguas Indigenas, mesmo em periodos menos
favoraveis, sao o Setor Linguistic° do Museu Nacional e o Departamento de
LingUistica da Unicamp. Em meados dos anos 80, centros de pesquisa de
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lfnguas incligenas foram se formando em outras instituicoes, como o Museu
Goeldi, a UnB, entre outros. Segue urn breve apanhado sobre as instituicoes e
pesquisadores.

(1) UNICAMP/ Departamento de Linguistica

0 Departamento de Linguistica da Unicamp foi criado em 1970,
funcionando inicialmente no Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas. Em
1978 passou a integrar o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), juntamente
corn o Departamento de Teoria Literaria e o Centro de Lingtifstica Aplicada.

Desde o inicio o Departamento de Lingiiistica esteve voltado para
atividades de pesquisa e formagdo de lingiiistas e procurou favorecer a
coexistencia de distintas correntes te6ricas. Oferece urn curso de B acharelado
em Lingiiistica, que inclui duas disciplinas obrigatOrias de LInguas Indlgenas,
e urn Programa de POs-graduagdo em Lingtifstica, corn cursos de Mestrado e
Doutorado que inclui entre suas areas de concentragdo a Lingiiistica
AntropolOgica, onde se insere o estudo das linguas indigenas.

Tambem integrado ao IEL esta o Departamento de Lingiiistica Aplicada,
criado a partir do Centro de Lingiiistica Aplicada no inicio dos anos 80. 0
Programa de Doutorado deste Departamento inclui, desde seu inicio, em 1993,
uma area de concentragdo em Educagdo Bilingue, corn varios projetos
envolvendo comunidades indlgenas.

0 quadro de docentes / pesquisadores diretamente vinculados a area de
Lingufstica AntropolOgica variou significativamente desde a criagab do
Departamento. Deleparticiparam os professores Aryon Rodrigues (1973 -87),
Maurizio Gnerre, Daniel Everett (set. de 1980 83; 1986 87), Marcio Silva
(1981-89) e Lucy Seki (dez. 1977 ate o presente).

Houve urn period° de seis anos (1988 -1994) em que o Departamento de
Linguistica teve apenas um doutor para responder por todas as atividades
especificas da area de Linguas Indigenas, o que ilustra bem o que foi dito
anteriormente sobre as dificuldades institucionais da area. Ndo obstante, houve
neste period° a implementagdo de um projeto integrado de pesquisas sobre
linguas faladas no Parque Xingu, coordenado por L. Seki, a promogdo da
vinda de professores visitantes (A. E. Kibrik , R. M. W. Dixon, A. I. Ailchenvald,
H. Mutioz e S. Gildea) e a organizagdo de eventos anuais nos quais se tentou
reunir pesquisadores de diferentes abordagens teOricas e / ou areas.
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A partir de 1994 dois outros docentes / pesquisadores Angel C. Mori e
Wilmar D'Angelis (doutores pela Unicamp em 1994 e 1998, respectivamente)
passaram a integrar a area, melhorando assim as perspectivas de trabalho.
Atualmente Maria Filomena Sandalo (doutora pela Universidade de Pittsburg)
encontra-se no Departamento como hOspede acadamico (FAPESP), atuando
junto as areas de Lingiiistica AntropolOgica (Linguas Indigenas), Sintaxe,
Fonologia e Morfologia.

Uma caracteristica do Departamento de LingUistica da Unicamp, que tern
sido muito frutifera para a area de Linguas Indigenas, e a existencia de
cooperacao por parte de docentes especialistas de outras sub-areas da
Lingiiistica na orientagdo de mestres e doutores, e a possibilidade
enriquecedora de interlocucdo corn os mesmos.

As atividades desenvolvidas no Departamento relativas as -linguas
indigenas se distribuem em tres tipos basicos, conforme o objetivo para o qual
estao dirigidas, porem intimamente relacionados: formacao de pesquisadores,
pesquisa de linguas indigenas e educapo escolar indigena.

No que se refere ao primeiro ponto, a Unicamp é a instituicao brasileira
que mais formou pesquisadores para a area de Linguas Indigenas: de 1977 ate
o presente contam-se 33 mestrados e 15 doutorados, incluindo-se entre eles
ex-estagiarios do Museu Nacional e do Museu Goeldi, bem como docentes
filiados a outras universidades e alguns provenientes de outros palses da
America Latina. Esses trabalhos se referem a 33 linguas indigenas brasileiras
e 3 linguas indigenas sul-americanas. Atualmente ha 8 dissertacOes e 10 teses
em andamento envolvendo outras 13 linguas.

Quanto a pesquisa, varios trabalhos estao relacionados ao Projeto
integrado "HistOria e Conhecimento Linguistic° dos Povos Indigenas do
Parque Xingu", idealizado e coordenado por L. Seki, e que tern como objetivo
a investigagdo abrangente e sistematica de urn grupo representativo de linguas
indigenas faladas no territorio do Parque, pertencentes as familias Tupi-Guarani
(Kamaiura, Kayabi), Je (Panard, Suya, Tapayuna), Karib (Ikpeng), Aruak
(Mehinaku, Waura, Yawalapiti), Juruna (Juruna) e ainda as linguas Aweti (do
Tronco Tupi) e Trumai (Isolada). Atualmente a equipe que atua no projeto
inclui quatro pesquisadores docentes e varios alunos de pes-graduacao,
responsaveis por sub-projetos referentes a linguas especificas. Os
pesquisadores e respectivos sub-projetos sa-o: a) Lucy Seki: lingua Kamaiura

293.
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analise e descrigdo (gramatica concluida); b) Angel C. Mori: linguas Aruak
(cf. adiante); c) Dr. Ludoviko C. dos Santos (Universidade Estadual deLondrina):
linguas Suya e Tapayuna; d) Luciana G. Dourado (mestre pela UnB, onde atua
como docente; doutoranda na Unicamp): Lingua Panard; e) Cristina M. Fargetti
(mestre pela Unicamp e doutoranda na Instituigao): lingua Juruna; f) Frantome
B . Pacheco e Cilene Campetela (ambos mestres pela Unicamp e doutorandos
na Instituigao): lingua Ikpeng; g) Patricia 0. Borges (mestranda / Unicamp):
lingua Kayabi; h) Cristina Borella (mestranda / Unicamp): lingua Aweti.

No ambito do projeto integrado incluem-se ainda a lingua Yawalapiti,
objeto de estudo de Mitzila I. 0. Mujica (mestre pela Unicamp), e a lingua
Trumai, pesquisada por Raquel Guirardello, que apes concluir o mestrado na
Unicamp, corn dissertagao sobre a gramatica da lingua, esteve no Museu
Goeldi como bolsista de Desenvolvimento Regional (set./92-jul/94) e
posteriormente cursou o doutorado no exterior. Tambem estiveram envolvidos
no projeto varios bolsistas de Iniciagdo Cientifica.

Alem das mencionadas, outras linguas estudadas no DL / Unicamp por
docentes e / ou posgraduandos sao: Tupari (Tronco. Tupi), Krenak (Fam.
Botocudo), Aguaruna (Jivaro), Yawanawa, Shanenawa, Kaxarari, Matis (Pano),
Apanjekra, Parkateje, Kayape, Kaingang (Je), Maxakali (Macro-Fe), Makushi
(Karib), Ashaninka (Aruak), Kadiweu (Guaikuru).

No que se refere a participagdo em programas educacionais,
pesquisadores docentes e alunos tem atuado como assessores e instrutores
no Programa de Formagao de Professores Indigenas do Parque Xingu,
coordenado pelo Instituto Socio-Ambiental (ISA), envolvendo distintas
linguas faladas no Parque, e tambem no Projeto de Formagdo de Professores
Indigenas de Rondonia, bem como em outros projetos. Alem disso, foi iniciado
urn curso de extensao / Unicamp "Lingufstica para Indigenas", corn urn primeiro
modulo realizado em fevereiro de 1998, do qual participaram 27 professores
indfgenas provenientes de distintas regibes, falantes de 16 linguas. Do Curso
de Extensa° realizado na Unicamp participaram tambem docentes de outras
sub-areas da Lingufstica da instituigao.

(2) Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

0 Setor Linguistic° do Museu Nacional / UFRJ, criado em fins dos anos
50, constituiu o primeiro espago para estudos linguisticos no Brasil e
desenvolve tradicionalmente o estudo de linguas indigenas. Em decorrencia
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do acordo firmado entre o Museu e o SIL, esta entidade concentrou suas
atividades no Setor Linguistic° do Museu no period° de 1957 a 1961,
transferindo-se depois para a recem criada Universidade de Brasilia.

De 1968 a 1971 o Museu manteve urn Programa de POs-Graduagdo em
Lingidistica corn a oferta de Curso de Mestrado e de Institutos Brasileiros de
LingUistica, sendo estimulada a ida de estudantes para doutorado no exterior,
em sua maioria nos Estados Unidos. Este Curso, que contava corn apoio da
Fundagdo Ford, tinha uma quadro docente reduzido, corn apen as dois doutores
e dois mestres, complementado corn professores estrangeiros visitantes
(Rodrigues, 1972). Em 1971 a POs-Graduagalo em Lingilistica foi transferida
para a Faculdade de Letras e dois anos depois Aryon Rodrigues e parte da
equipe que ali atuava se transferiram para a Unicamp. As pesquisas de linguas
indigenas continuaram no Setor LingUistico, tendo a frente Yonne Leite e
Charlotte Emmerich, responsaveis tambem pela orientagdo de estagiarios como
Thia Clemente, Mari lia FacO Soares, Marcia Damaso Vieira (posteriormente
doutoradas pela Unicamp), Bruna Franchetto (doutorada pela UFRJ) e Marcus
Maia (doutorado pela Southern California), todos ativos ate o presente. Na
UFRJ, encontra-se tambem Ruth Monserrat, ex-estagiaria do Setor Linguistic°.

Atualmente o Setor LingUistico do Museu Nacional é coordenado por
Marina Fac6 Soares e inclui em seu quadro outros quatro doutores: Yonne
Leite, Marcus Maia, Bruna Franchetto e Marcia Damaso Vieira. 0 grupo 6
responsavel pela orientagdo de estagiarios e tem oferecido regularmente Cursos
de Especializagdo em Linguas Indigenas Brasileiras, participando ainda
ativamente em Projetos de Educagdo Indigena.

0 Setor Linguistic° do Museu Nacional participa do projeto "Rede Franco-
Brasileira de Estudos das Linguas Indigenas do Brasil" (CAPES/COFECUB) e
tern formado urn "Crrupo de Estudos Pano", articulado a programa de pesquisa
bilateral entre a UFRJ e a Universidade de Paris VII Centre d'Etudes de
Langues Indigenes d'Amerique (CELIA). No Museu / UFRJ s'ao estudadas as
linguas Tikuna (Tikuna), Karaja (ye) e seus dialetos (Karaja, Java'e, Xambiod),
Tapirape (Tupi-Guarani), Kuikuro (Karib), Miiku (Isolada), Munduruku (Tronco
Tupi);

(3) Museu Paraense Emlio Goeldi

0 Museu Goeldi, urn instituto de pesquisa do CNPq, inclui em seu
Departamento de Ciencias Humanas a Divisdo de LingUistica, que a partir de
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meados dos anos 80 vem desenvolvendo mais intensivamente atividades de
pesquisas relacionadas a linguas indigenas e, a partir dos 90, atividades ligadas
a projetos educacionais. A Divisdo de Lingtifstica 6 atualmente coordenada
por Denny A. Moore (doutor pela City University of New York) e conta corn
dois pesquisadores funcionarios: Candida Mendes B arros (doutora pelo
Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Unicamp) e Nilson Gabas Junior
(doutor pela Universidade da CalifOrnia em Santa Barbara) e varios estagiarios.
Conta ainda corn a colaboragdo de pesquisadores afiliados, os doutores Spike
Gildea (Universidade Rice), Francisco QueixalOs, Odile Lescure (convenio
CNPq-ORSTOM), e os doutorandos Hein van der Voort (Universidade de
Amsterdam) e Sebastido Drude (Universidade Livre de Berlim).

0 Museu tem como prioridades o desenvolvimento da Instituicdo e o
treinamento de estudantes e estagiarios atraves de pesquisa de campo e
encaminhamento para estudos em instituicOes brasileiras e, principalmente,
do exterior. Passaram pela Divisdo de Linguistica do Museu Goeldi e atualmente
cursaram ou cursam p6s-graduagao realizando pesquisa de linguas indigenas,
alem dos citados acima, os pesquisadores (1) doutorandos: a) Luciana Storto
(MIT) - lingua Karitiana (fam. Arik6m); b) Vilacy Galticio Univ. de Chicago)
lingua Mekens (fam. Tupari); c) Raquel Guirardelo (Univ. Rice) -lingua Trumai
(Isolada); d) Sidney Facundes (SUNY-Buffalo) -lingua Apurind (fam. Aruak);
e) Eduardo Ribeiro Univ. de Chicago)- lingua Karaj (Macro-Je); f) Petronila
Tavares (Univ. Rice) Wayana (fam. Karib); g) ): Sergio Meira (Univ. de Rice)

lingua Tiriy6 (fam. Karib); (2) mestranda: Ana Carla Bruno (Univ. do Arizona)
lingua Waimiri-Atroari (fam. Karib). Tambem relacionada ao Goeldi 6 a

graduanda (UFPA) Gessiane Lobato Picango lingua Munduruku (fam.
Munduruku).

(4) Universidade de Brasilia (UnB)

No mesmo ano da fundacdo da UnB, em 1962, foi firmado urn acordo pelo
entdo reitor Darcy Ribeiro com o diretor do SIL no Brasil (Dale Kitzman), para
que, sem onus para a UnB, membros daquela instituicdo ministrassem
disciplinas introdutorias a linguistica no curso de graduagdo em Letras (Curso-
Tronco de Letras Brasileiras). Lecionaram nesse ano o casal ingles John e
Audrey Taylor e a norte-americana Lorraine I. Bridgeman, sob a supervisdo da
Dra. Sarah C. Gudshinsky, de mesma nacionalidade.

Em 1963, Aryon Rodrigues, da Universidade do Parana, foi contratado
pela UnB e passou a chefiar o Departamento de Linguistica, criado no ano
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anterior no ambito do Instituto Central de Letras, eprovocouumareformulagdo
no projeto de cursos de p6s-graduagao, obtendo a instituigao de um mestrado
em Lingufstica (ao lado de outros em Teoria Literdria, Filologia Portuguesa,
etc). Por proposta de Rodrigues foi acrescentado no acordo corn o SIL que
este manteria na Universidade, em cada semestre, um linguista corn doutorado,
que pudesse cooperar no ensino p6s-graduado. Em decorrencia, atuaram na
pOs-graduagao, alem de Sarah Gudshinsky, Irvine Davis (1963) e Ivan Lowe
(1964). Ainda em 1963 foi criado na UnB o CECLI, Centro de Estudos das
Culturas e Linguas Indfgenas, corn a participagdo do Departamento de
Antropologia (do Instituto Central de Ciencias Humanas) e do Departamento
de Lingiifstica, tendo sido Rodrigues incumbido de coordenar o mesmo.
Rodrigues assumiu tambern a coordenagao geral dos programas de pOs-
graduagao daUnB. No CECLI foi organizado urn arquivo, em que foram sendo
recolhidos e classificados dados de linguas indfgenas do Brasil, nao so
provenientes do SIL, mas tambem de outros pesquisadores.

No primeiro semestre de 1965, Gilda M. Correa de Azevedo concluiu sua
dissertagao de mestrado sobre a lingua Kiriri, sob a orientagao de Rodrigues,
tendo sido esta a primeira dissertagao de mestrado sobre uma lingua indfgena
feita no Brasil. 0 segundo semestre de 1965 foi extremamente conturbado na
UnB pela agao do novo interventor do regime militar, o qual demitiu
injustificadamente 25 professores e teve como reagao, no dia seguinte, os
pedidos de demissao de mail de 200 professores. Consumadas as demissbes,
ficaram no Departamento de Lingiiistica apenas os membros do SIL e urn
instrutor / aluno de p6s-graduagdo, tendo todos os demais deixado a
universidade.

Nos vinte anos (1966-1985) em que a UnB foi administrada por
interventores politicamente orientados pelo regime militar, o estudo das linguas
indfgenas deixou de existir. Membros do SIL ainda deram aulas no infcio desse
period°, mas depois se afastaram Uma dissertagao de mestrado foi ainda
produzida em 1967 por urn aluno de p6s-graduagdo, Odilo P. Lunkes, sobre a
lingua Rikbaktsd (Estudo fonolOgico da lingua Rikbaktsa) sob a orientagao de
Ursula Wiesemann, do SIL.

Findo esse perfodo, a sociolinguista Stella Maris Bortoni promoveu a
divisao em tres departamentos do grande departamento de Letras a que fora
reduzido o Instituto Central de Letras durante o period° discricionario, sendo
um deles o de Linguistica, Letras Classicas e Vernacula, tendo reaberto assim
maior espago institucional para o desenvolvimento da Lingtifstica. Bortoni
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representou a UnB, em 1987, no grupo de trabalho que projetou o Programa de
Pesquisa Cientifica das Linguas Indigenas Brasileiras (PPCLIB) CNPq / FINER
Neste mesmo ano ela organizou urn curso intensivo de linguistica indigena,
corn a participagao de especialistas de varias instituigOes (MN, UFG, UFPE,
Unicamp) e iniciou urn projeto de levantamento dos recursos bibliograficos
sobre linguas indigenas corn bolsistas de iniciagao cientifica.

Em 1988 Aryon Rodrigues, aposentado da Unicamp, reintegrou -sea UnB
e passou a estimular entre os alunos do curso de mestrado em Lingtiistica o
estudo das linguas indigenas, tendo iniciado no Departamento uma linha de
pesquisa sobre essas linguas. No mesmo ano se reintegrou tambem a UnB
Daniele M. Grannier Rodrigues, mestre em Lingiiistica pela Unicamp, que, ao
lado de outras atividades, retomou suas pesquisas sobre o Guarani amigo.

No period() de 1990 a 1998 foram objeto de dissertagOes de mestrado as
seguintes linguas, a maioria das quais ameagadas de desaparecimento:
Mehinaku (Aruak), Maku (Isolada; um tinico conhecedor vivo); Kanoe
(Isolado, 4 falantes conhecidos em 1990); Yuhtlp (Makt1), Arara (Karib); Tupari
(Tupari); Surui / Aikewara (Tupi-Guarani); Tembe (Tupi-Guarani); Ka'apOr
(Tupi-Guarani); Tapirape (Tupi-Guarani); Mundurukti (MunduruktI); Yate;
Xokleng (Je), Kayapt5 (Je) e Parma. (Fe).

(5) Universidade Federal de Goias / Museu AntropolOgico

Na decada de 80 iniciou-se na Universidade a organizagao de urn centro
de estudos de linguas indigenas, que atualmente conta corn urn grupo de seis
pesquisadores: professoras Lydia Poleck (mestre), Raquel Teixeira (doutora
pela U.C./Berkeley), Marita P. Cavalcante (doutorapela Unicamp), Silvia Braggio
(doutorapela Universidade do Novo Mexico), Maria Sueli de Aguiar (doutora
pela Unicamp) e Monica V. Borges (mestre pela UFG)). Os membros do grupo
desenvolvem uma linha de pesquisa etnolingiiistica, conjunta do Mestrado
em Lingtiistica e Museu Antropologico, a qual inclui trabalhos de pesquisa
lingtiistica e trabalhos voltados para a educagdo escolar indigena. Algumas
linguas estudadas na UFG sao Karaja, Krahe Ava-Canoeiro e Xerente.

(6) Universidade Federal do Para (UFPA).
A partir de 1987 passou a ter o curso de mestrado em Letras, onde atuaram,

na etapa inicial, os professores Leopoldina Aratijo (doutora pela UFRJ) e Carl
Harrison (pela Universidade de Indiana). Na decada de 90 vem sendo
desenvolvidas varias atividades voltadas para a constituigdo de urn centro de
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ensino e estudo de linguas indigenas. Em 1993 houve a inclusdo de disciplinas
lingufsticas basicas para a descricdo de linguas indigenas, e neste mesmo ano
foi defendida uma dissertac ( Maria Risoleta Silva Julian Lingua dos indios
do rio Cairari), orientadapor Leopoldina Araujo. Em 1997 houve a implantacdo
de urn projeto integrado "Linguas Indigenas Brasileiras: descrigdo e
reconstrucdo histOrica" (FINEP / CNPq) e de um Seminario Permanente de
Linguas Indigenas, ambos coordenados por Ana Suely Cabral.

Presentemente o quadro de pesquisadores inclui os doutores Carmen
Lticia Reis Rodrigues (doutorado na Universidade de Paris VII), Ana Suely A.
C. Cabral (doutora pela Univ. de Pittsburg), bem como os mestres Alzerinda de
Oliveira Braga (doutoranda, UFPA/Toulouse), Maria Risoleta Silva Julido
(doutoranda, UFPA, Toulouse) e Marilia de Nazare de Oliveira Ferreira Borges
(doutoranda fUnicamp). Ha ainda 4 mestrandos na UFPA e bolsistas de iniciacdo
cientifica. Na UFPA sdo estudadas as linguas Jose, Asurini do Tocantins,
Anambe, Parakand (Tupi-Guarani), Makurap, Xipaya (fam. Juruna), Kuruaya/
Munduruku.

(7) Universidade Federal de Rondonia (UNIR)

Em 1996 foi organizado urn Programa de POs-Graduagdo em Lingiiistic a
Indigena na UNIR, Campus de Guajara-Mirim, contemplando mestrado e
doutorado, que foi aprovado por Orgdos superiores da universidade, mas ndo
foi consolidado como curso regular. Contudo, conta corn um quadro permanente
de quatro doutores: Jean-Pierre Angenot, Iara Maria Teles, Celso Ferrarezi
Junior e Henri Ramirez, tendo ainda recebido professores visitantes de longa
e curta duracdo. 0 grupo vem atuando na formagdo de pesquisadores e no
desenvolvimento de pesquisas. Em 1996 foi organizado o projeto integrado
"Documentagdo, Descrigdo e Comparagdo de 5 familias (Chapaktira, Arawa,
Mura, Arawak, Malcu) e de 7 Linguas Amazonicas (Purubord, Urueuwauwau,
Itonama, Kayuvava, Tukano, Kanitxana, Movima)". Foi organizada a serie
CEPLA Working Papers in Amerindian Languages, corn corpo editorial, tendo
como editora Iara M. Teles, e que ja publicou 18 trabalhos.

(8) Universidade de Sao Paulo (USP)

A USP, criada em 1934, j a no ano seguinte incluia no curso de Geografia
e Historia a Cadeira de Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani. No inicio
dos anos 70 a universidade passou a oferecer urn programa de pOs-graduagdo
em Lingiiistica, corn possibilidade de concentragdo em Linguas Indigenas
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(Altman, 1998:143), porern na instituicao deu-se continuidade a linha de
trabalhos de natureza histerica e toponimica, sem que tenha havido 0
desenvolvimento de outras abordagens linguisticas e do trabalho corn linguas
indigenas vivas. Exceto tentativas de Jurn Phillipson, somente a partir dos
anos noventa registram-se atividades voltadas para o estudo dessas linguas.
Foram realizadas pesquisas de iniciacao cientifica corn as linguas Tenharim e
Wayampi, e de mestrado, sobre a lingua Apanjekra, sob a orientacao de
Waldemar Ferreira Netto, e atualmente ha 4 dissertacbes de mestrado em
andamento, envolvendo as linguas Gaviao Pykobje, Guarani, Wayampi e Karaj a,
orientadas pelo mesmo professor. Este desenvolve ainda urn projeto de analise
fonolegica do Uru Eu Wau Wau. 0 foco principal de todos esses trabalhos 6
o vinculo entre a pesquisa linguistica e os programas de educagao indigena.
Ferreira Netto tern participado em tres Programas desse tipo: a) Programa de
Educacao Indigena Timbira (USP/CTI), sob responsabilidade de Maria Elisa
Ladeira; b) Programa de Educacao Indigena Wayampi (USP/CTI), sob
responsabilidade de Dominique Gal lois e c) Programa de Educacao Indigena
Guarani-ES (USP / Secretaria de Educacao do Espirito Santo).

(9) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

0 programa de P6s-Graduacao em Letras e Lingiiistica da UFPE foi
fundado, corn o curso de Mestrado, em marco de 1976, tendo procurado,
desde o inicio, incentivar o processo de capacitacao dos docentes das
universidades nordestinas. Em 1980, como marco da instalagdo de uma nova
linha de pesquisa, a de linguas indigenas brasileiras, foi instalado o Nticleo de
Estudos Indigenistas (NEI), vinculado ao Programa de Pos-Graduagdo. 0
Nude° desenvolve trabalhos de pesquisa, ensino e extensao. Possui urn
significativo acervo bibliografico, materiais de audio e video, artesanato dos
mais variados grupos indigenas brasileiros e publica o Boletim Axewuvyru,
que divulga artigos e noticias relacionados a tematica indigena.

Alem da preparagao de pesquisadores para o estudo de linguas indigenas,
a linha de pesquisa sobre linguas indigenas desenvolvida na POs-Graduacao
da UFPE tern como objetivo a formacao de professores indigenas e nao
indigenas atraves de varios convenios firmados entre o NEI e a Secretaria
Estadual de Educagdo para a implementacao de projetos voltados para a
educacao escolar indigena.

Na implantacao e consolidacao da linha de pesquisa de linguas indigenas
na UFPE teve urn papel relevante Adair Pimentel Palacio (doutora pel a Unic amp)
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que desenvolveu pesquisa sobre a lingua Guat6 e tem sido responsavel, ate o
momento, pela orientagao de varias dissertac-Oes de mestrado e / ou doutorado,
envolvendo as linguas Parakana, Awa-Guaja, Poyandwa, Shawadawa,
Taurepang, Umutina e Yathe, e tambem pela orientacao inicial e
encaminhamento de estudantes para outras instituicOes. Este 6 o caso dos
doutorandos Sergio Meira (Museu Goeldi e Rice); Carla Cunha e Aldir Santos
de Paula (Unicamp); Stella Teles e Odileis Cruz (Univ. Livre de Amsterdam);
Januacele Costa e Rosely Lacerda (UFPE).

(10) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

No Departamento de Lingua e Literatura Vernaculas da UFSC, a partir de
1989, houve uma serie de iniciativas por parte dos doutores Jean-Pierre Angenot
e Alexandra Y. Aikhenvald, tendo em vista instituir um centro de pesquisas
sobre linguas indigenas. Essas iniciativas incluiram a criacao de uma opcdo
"Linguas Indigenas" no Departamento e a formulacao de urn projeto integrado
de pesquisa "Informatica Aplicada as Linguas Indigenas. Classificacao e
reconstrucao da Familia Arawalc", corn temas de investigacao nas linhas
descritiva, fonetico-acustica, historico-comparativa e tipolOgica,
sociolinguistica e etnolinguistica.

Os trabalhos se desenvolveram ate 1994, ano em que os responsaveis
pelo projeto se transferiram para outras instituicOes. Do empreendimento
resultaram 6 dissertagoes de mestrado orientadas pelos dois pesquisadores e
algumas outras teses e dissertagoes defendidas posteriormente, entre elas
uma dissertaca'o (Marci Fileti Martins -Incorporacao Nominal em Guarani Mbya)
euma tese (Ludoviko C. Dos Santos Descricao de Aspectos Morfossintaticos
da Lingua Suya (KInsedje) - Familia Je), ambas orientadas por L. Seki, da
Unicamp.

(11) Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Recentemente tem se desenvolvido nesta universidade iniciativas
voltadas para para a formacao de urn centro de pesquisas de linguas indigenas.
Em 1995 foi fundado o Nucleo de Estudos Indigenistas (NEI-UFAL), vinculado
ao Programa de POs-Graduacao. Seus objetivos sao promover noes que
possibilitem a compreensao da cultura indigena, promover o intercambio entre
as comunidades indigenas, as universidades e as escolas de primeiro e segundo
graus e promover pesquisas de linguas indigenas. A grande incentivadora
dessa nova perspectiva, Adair Palacio, tem contribuido significativamente
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para a formagdo de novos pesquisadores. Ha professores em fase de
doutoramento que poder-do, nurn futuro pr6ximo, constituir urn grupo de
pesquisa quantitativamente mais relevante. Alguns professores ja prestam
assessoria a projetos educacionais.

(12) Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Nesta Universidade ha um Programa de Mestrado em Letras corn areas
de concentragdo em Lingua Portuguesa e Literatura, que nao contempla no
momento urn espago institucional para o estudo das linguas indigenas. Ai se
encontra Ludoviko C. dos Santos, doutorado em 1997 pela Unicamp, na area
de Lingillstica AntropolOgica e que coordena urn projeto de extensdo "Jagne
Mre Hyn Han (Construir Juntos)", voltado para atividades de educag-do em
areas indigenas do Norte do Parana, e, juntamente corn Ismael Pontes, coordena
urn projeto de pesquisa "Abordagem do nivel morfossintatico da Lingua
Kaingang sob o ponto de vista do funcionalismo givoniano".

Linguistas Estrangeiros nao missionarios.

Continuam sendo relativamentepoucos os estrangeiros nao missionarios
e nao vinculados a instituicoes brasileiras a realizar pesquisas sobre linguas
indigenas do Brasil. Entre as raz-Oes aventadas como possivel explicagdo para
o fato esta a crenca bastante difundida de que o SIL estaria encarregado de
trabalhar corn todas as linguas brasileiras (Rodrigues, 1985).

Entre os estrangeiros que realizaram estudos sobre linguas indigenas do
Brasil estao Ernesto Migliaza (Yanomami, Maim), na decada de sessenta; os
antropOlogos A. Monod-Becquelin (lingua Trumai) e David Price
(Nambikwara), na decada de setenta; Greg Urban (Xokleng), Laura Graham
(Xavante); Gerald Taylor (Baniwa), Gail Gomes (Yanornami), nas decadas
seguintes. Recentemente os doutores Leo Wetzels, da Universidade Livre de
Amsterdam, R. M. W. Dixon, da Universidade Nacional da Australia, e
Alexandra Y. Aikhenvald, que atua na mesma universidade desde 1994, tern
desenvolvido pesquisas e publicado varios trabalhos sobre linguas indigenas
brasileiras. Os dois ultimos tern produzido obras gerais, de natureza tipolegica,
em que s-do amplamente utilizados dados de nossas linguas.

A area de Lingtilstica Indigena no Brasil nao dispoe de um Orgao nacional
que pudesse tomar a si a tarefa de reunir, catalogar e divulgar as pesquisas
feitas, bem como de constituir urn banco de dados. De fato, praticamente nada
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se sabe sobre os corpora que medeiam entre as linguas faladas e os trabalhos
produzidos, bem como o que existe no Pais em termos de dados nao tratados.

A area de Lingiiistica Indigena nao tern, ainda, uma associagao especifica
nem veiculo de publicacao prOprios. Mais regularmente os pesquisadores da
area divulgam no Brasil os resultados de suas pesquisas em sessoes a elas
dedicadas nas reunioes de associacoes de ambito nacional, como a ABRALIN
(Associacao Brasileira de Lingiiistica), SBPC (Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciencia), ABA (Associagao Brasileira de Antropologia),
ANPOLL (Associacao Nacional de Pesquisa e POs-Graduagao em Letras e
Lingiiistica), ou de ambito regional, como o GEL (Grupo de Estudos
Linguisticos do Estado de Sao Paulo) e, mais recentemente o CELSUL (Centro
de Estudos Linguisticos do Sul) e o CELLIP (Centro de Estudos Linguisticos
e Literarios do Parana). Dentro da ANPOLL ha o Grupo de Trabalho (GT)
"Linguas Indigenas", o que mais se aproxima de uma associacao nacional.

No que se refere a espacos internacionais, menos utilizados devido a
dificuldade de apoio institucional, a producao de brasileiros e apresentada na
ALFAL (Associacao de Lingiiistica e Filologia da America Latina), que a partir
de 1990, por iniciativa de Ataliba Castilho, abriu espaco para as linguas
indigenas. Mais raramente ocorre a participacao em reunioes da SSILA (Society
for the Study of the Indigenous Languages of the Americas), nos Estados
Unidos, e outros tipos de eventos neste e outros paises.

Urn importante espago tem lido, a partir dos anos 90, as "Jornadas de
Lingiiistica Aborigen", promovido pelo Instituto de Linguistica da Universidade
de Buenos Aires, e as "Jornadas de Etnolinguistica de la Cuenca del Plata",
promovido pela Universidade Nacional de Rosario, Argentina. Uma nova
perspectiva abriu-se corn o I Congreso de Lenguas Sudamericanas,
recentemente realizado na Universidad Ricardo Palma, no Peru.

Os principais veiculos utilizados para a publicacao de trabalhos no Brasil
sao os Boletins da ABRALIN, os Anais de Semindrios do GEL (Estudos
Linguisticos), do CELLIP, do CELSUL e de reunioes da SBPC e ANPOLL, os
Cadernos de Estudos Linguisticos, do IEL I Unicamp, aberto a publicacao de
trabalhos produzidos por pesquisadores de outras instituicOes; os Boletins
do Museu Goeldi e do Museu Nacional, a Revista de Antropologia (USP).
Muitos trabalhos sao ainda publicados em uma variada gama de edicOes locais.

Nos ultimos dois anos passaram a ser utilizados recursos eletronicos.
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Em 1996, por proposta do congresso "As Linguas Amazonicas na Ciencia e
nas Sociedades", realizado no Museu Goeldi, foi institufdo o Bo letim
Informativo LINDA (Linguas Indfgenas da Amazonia). E em junho de 1998,
por proposta do GT "Linguas Indfgenas", durante o XIII Congresso Nacional
da ANPOLL, realizado na Unicamp, foi criada a lista de discussdo LING-
AMERINDIA, "que se propoe a ser urn forum aberto para a discussdo de
problemas especfficos da fonologia, sintaxe, lexicografia e morfologia das
linguas indfgenas da America do Sul, e urn meio para a divulgagdo de
publicagOes e outras informagOes relevantes a comunidade de pesquisadores
dedicados ao terra" (Ling-Amerindia / Introducdo9 ).

3. Avaliagdo / Perspectivas

A area de Lingilfstica Indfgena tardou a se constituir no Brasil. Alern da
imagem projetada pela atuagdo do SIL e de alguns fatores ja apontados no
presente trabalho, ha outras causas para o atraso, entre elas a ausencia de
apoio oficial; o preconceito, durante muitas decadas, de que o estudo das
linguas indfgenas seriairrelevantepara fins pedagOgicos; o sedentarismo e as
vezes oficialismo de nossos linguistas; a excessiva disposigdo de nossos
linguistas para discutir os problemas metodolegicos e para incorporar modas
exportadas pelo "primeiro mundo"; a falta de reconhecimento da importancia
que tern (ou podem ter) as linguas ndo indoeuropeias na formagdo do linguista
e na construgdo da(s) teoria(s).

No que pesem as dificuldades, a Lingtifstica Indfgena experimentou urn
grande desenvolvimento no Brasil nos filtimos 20 anos. Houve urn aumento
quantitativo e qualitativo na producdo academica relacionada as linguas
indfgenas e na formagdo de pesquisadores para o trabalho de investigagdo
dessas linguas, e cresceu consideravelmente o nirmero de linguas estudadas
em mai or ou men or gr au.

Constituiu-se dentro da Lingulstica Brasileira um grupo de pesquisadores
que se identificam e sdo reconhecidos como urn grupo especffico, voltado
para um objeto prOprio de investigagdo, mas que esta em processo de alcangar
uma plena integragdo interna, e tambem externa, em relagdo a comunidade
academica em geral. 0 grupo erelativamente pouco numeroso em comparagdo
aos de outras sub-areas, o que esta aquem das necessidades colocadas por
seu objeto de estudo as linguas indfgenas brasileiras, numerosas e
diversificadas. Entretanto, nisto o Brasil ndo constitui excegdo: tambem em
outros pafses os lingiiistas que se dedicam ao estudo de linguas indfgenas em
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geral constituem uma minoria.

Nos anos 90 surgiram tendencias que apontam para mudangas
importantes. Se antes, via de regra, cada lingua era objeto de pesquisa de urn
ilnico linguists, hoje ha muitas linguas que sdo estudadas por varios
pesquisadores. Observa-se tambem a tendencia para projetos coletivos, por
vezes envolvendo pesquisadores de distintas instituiches. Ao lado de projetos
de investigagdo de linguas individuais, tern surgido outros que se prop-hem a
investigar urn mesmo fenomeno ern diferentes linguas, que abordam fenomenos
de diferentes linguas sob um determinado prisma teOrico, que procuram
focalizar grupos de linguas geneticamente aparentadas, ou ainda linguas de
uma mesma area geografica, atraves de uma mesma abordagem teOrica.

No que respeita a questdo do "isolamento" interno e externo dos
lingiiistas da area, a tendencia tern sido no sentido de seu equacionamento.
Cresceu a participagdo em encontros cientfficos no Brasil e no exterior, e tambem
o nilmero de publicaches, o que tem contribuido para aumentar a comunicagdo
dentro do grupo e entre os membros deste e seus pares em outros paises,
principalmente a America Latina.

Corn relagdo a perspectivas futuras, em nossa opinido algumas aches se
fazem necessarias tendo em vista a consolidagdo e o crescimento da area,
citando-se entre elas:

1. a constituigdo de urn banco de dados, corn a reunido, sistematizacdo e
mapeamento dos materiais de diferentes tipos existentes (publicados ou
manuscritos, corpora de dados gravados ou transcritos, brutos ou semi-
elaborados), bem como de pesquisas feitas ou em andamento sobre as linguas
indigenas;

2. a definicdo de normas que garantam aos pesquisadores o reconhecimento
quanto aos direitos autorais em qualquer tipo de trabalho, de modo a serem
encorajados a divulga-los ou a fornece-los para o banco de dados;
3. possibilitar o acesso, por parte dos pesquisadores em geral, ao banco de
dados, sem o que o mesmo ndo tera a validade pretendida;
4. promover a discussdo dos problemas e necessidades da area, a busca
coletiva de solughes e a definigdo de uma politica de desenvolvimento da
area.

5. buscar o apoio institucional por parte do governo, agencias de foment() e
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outras organizagoes,

6. promover reunioes, envolvendo pesquisadores de diferentes instituic-Oes e
de diferentes abordagens teOricas, especificamente voltadas para a discuss-do
dos referenciais te6ricos e metodologicos, buscando encontrar meios de
administrar as diferencas, ndo no sentido de homogeneizacdo, mas de
possibilitar a convivencia e cooperacao tendo em vista urn objeto comum a
investigagdo das lfnguas indigenas, sem prejufzo da qualidade.

A implementagdo das medidas acima aponta para a necessidade de criacdo
de urn centro nacional especificamente dedicado as linguas indigenas, e
acreditamos que o GT "Linguas Indigenas" da ANPOLL e a lista de discussdo
LING-AMERINDIA podem se constituir em urn locus importante para promover
o encaminhamento dessa e outras Noes.

Entretanto, desde logo algumas medidas podem ser adotadas. Do quadro
delineado sobre a situacao da area de Linguistica Indigena no Brasil, salta a
vista a necessidade da criacdo de uma revista dedicada as linguas indigenas
brasileiras, o que esta sendo implementado, na Unicamp, pela autora do
presente trabalho. Uma outra medida, que poderia ser encaminhada pelo GT
"Linguas Indigenas", seria o estimulo a elaboracao de resenhas criticas da
producdo lingilistica de outras areas, demonstrando a importancia dos dados
de linguas indigenas para o tratamento de questOes neles abordadas.

Quanto as tarefas daLingtifstica Indigena no Brasil, hoje, uma prioridade,
a nosso ver, é a elaboracdo de descricoes de boa qualidade, corn terminologia
acessivel a estudiosos ndo familiarizados corn abordagens te6ricas particulares,
bem como a reunido e sistematizacdo de dados confiaveis e abrangentes das
linguas indigenas. Ao mesmo tempo em que isto representara uma contribuicdo
para a Lingilistica, permitira tambern atender, em parte, a demanda, das
comunidades indigenas, quanto a documentagdo de suas linguas e culturas.
Por outro lado, ha tambem necessidade de um trabalho voltado para o
tratamento de fenomenos dessas linguas sob o ponto de vista de construcdo
de teorias. Em ambos os casos, o trabalho podera contribuir para tornar essas
linguas "visiveis" ao meio cientifico. Uma outra tarefa dos linguistas
conscientes de sua responsabilidade social é auxiliar as comunidades indigenas
na luta pela manutencdo de suas linguas e suas culturas. Urn papel importante
tern aqui, a nosso ver, o envolvimento de falantes na investigacao de suas
linguas e a necessaria capacitacdo dos mesmos para este trabalho.



SEM

REFERENCIAS B1BLIOGRAFICAS

289

ALTMAN, M. C. F. S. (1994) Trinta anos de Lingiiistica Brasileira e Auto- afirmacao
Profissional". D.E.L. TA., 10.2: 389-408.

ALTMAN, M. C. F. S. (1998) A pesquisa Lingiiistica no Brasil (1968-1988). Sao
Paulo: Humanitas.

AYROSA, P. (1954) Apontamentos para a Bibliografia da Lingua tupi-guarani.
(T ed.). Sao Paulo:USP.

BARROS, M. C. D. M. 1993. Lingiiistica Missionaria: Summer Institute of
Linguistics. Tese de Doutorado, Campinas: IFICH / Unicamp.

CARSON, M. N. (1984) Problemas de Analise Lingiiistica em Linguas Indigenas
Brasileiras. Boletim da ABRALIN, 6:131-138.

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. (1981) Deve o Summer permanecer no Brasil?. Religiao
e Sociedade, 7: 66-67. sao Paulo:Cortez.

CAsTirm, A. T de & M. C. F. S. ALTMAN ( 1994) Para a HistOria da Associagao
Brasileira deLingiiistica. Boletim da ABRALIN, 16: 21-37. Salvador:UFBA.

FRANCA, M. C. et alii (1995) Mapeamento Historiografico da Producdo
Lingiiistica nos 25 anos do GEL. Estudos Linguisticos, XXIV. Anais de
Semin6rios do GEL. Sao Paulo: IEL /Unicamp: 50-57.

FRANCHETO, B. & Y. F. LErrE (1983) A Concepcdo dos Lingiiistas. Cadernos de
Estudos Linguisticos, 4. Marcio Silva (org.). Campinas:Unicamp/
Funcamp:15-20.

JUNQUEIRA, C.; M. LEONEL; B. MINDLIN & R. GAMBINI ( 1984) Estudo de Linguas

Indigenas: Perspectiva AntropolOgica. Boletim da ABRALIN, 6:127-130.
LEITE, Y. F. (1981) 0 Summer Institute of Linguistics: Estrategias e Agdo no

Brasil. Religitio e Sociedade, 7. Sao Paulo:Cortez: 60-64.
MATIDSO CAMARA Jr. J. (1963) Comentario ao Relatorio (parte geral) do Professor

Aryon Dall'Igna Rodrigues". In: RODRIGUES, 1963.
MArroso CAMARA Jr. J. (1965) Introduc do as Linguas Indigenas Brasileiras.

Rio de Janeiro:Livraria Academica.
MOORE, D. & L. STORTO (1991) Lingiiistica Indigena no Brasil. Ms.
MORI, A. C. (1998) Resumos das Dissertacoes eTeses sobre Linguas Indigenas

apresentadas no IEL Unicamp (1977- 1998). Divulg. pela LING
AMERINDIA.

MUSEU NACIONAL Publicagao Avulsa 49. 1965. 0 Setor Linguistico do Museu
Nacional (organizacao e objetivos). Rio de Janeiro:UFRJ.

NICHOLs, J. & A. WOODBURY (eds.) (1985) Grammar inside and outside the
clause. Some approaches to theory from the field. Cambridge:Cambridge
University Press.

OITICICA, J. (1933) Do Metodo deEstudos das Linguas Sul-Americanos. Boletim

Lo"



290 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

do Museu Nacional, 9. Rio de Janeiro: Museu Nacional:41-81.
RODRIGUES, A. D. (1963) Os Estudos de Lingiiistica Indigena no Brasil. Revista

de Antropologia, separata do vol.XI, n.°1/2. Sdo Paulo.
(1966) Tarefas da Lingiiistica no Brasil. Estudos Linguisticos -Revista

Brasileira de Linguistica TeOrica eAplicada vol. 1, n.°1. Sao Paulo: Centro

de Lingilistica Aplicada: 4-15.
(1985) The Present State of the Study of Brazilian Indian Languages.

In: H. M. KLEIN & L. STARK (eds.) South American Indian Languages:
Retrospect and Prospect. Austin: University of Texas Press.

(1988) A Lingilistica na Universidade Brasileira antes de 1964. Boletim
da ABRALIN, 9:57 -61.

(1990) You and I = Neither You nor I: the personal system of Tupinamba
(Tupi-Guarani). In: D.L.Payne (org.) Amazonian Linguistics. Studies in
Lowland South American Languages. Texas: University of Texas Press.

(1991) Programa de Pesquisa Cientifica das Linguas Indigenas
Brasileiras (CNPq/FINEP). Relatorio sucinto das atividades estimuladas
e apoiadas em 1990 e previsoes para 1991.

( 1993) Linguas Indigenas:500 anos de Descobertas e Perdas.
D.E.L.T.A., 9.1:83 -103.

(1998) 0 Conceito de Lingua Indigena no Brasil, I: os Primeiros Cem
Anos (1550-1650) na Costa Leste. Linguas: Instrumentos Linguisticos.
Campinas: Pontes: 59-78. (1998) 0 Conceito deLinguaIndigena no Brasil,
I: os Primeiros Cem An os (1550-1650) na Costa Leste. Linguas:
Instrumentos Linguisticos. Campinas: Pontes: 59-78.

RODRIGUES, A. D. et alii (1997) Programa de Pesquisa Cientifica das Linguas
Indigenas Brasileiras (CNPq /FINEP).

SEKI, L. (1991) Perspectivas para os estudos linguisticos no Brasil. Boletim da
ABRALIN, 12. Campinas: IEL /Unicamp: 7-24.

SEKI, L. Os Krenak (B otocudo/B orum and their Language. In: Actas del Primer
Congreso de Lenguas Sudamericanas. Lima:Universidad Ricardo Palma.(
A sair)

SIL Studies in Languages of Brazil.Technical Publications (site Internet).
SIL RelatOrio de Atividades: out. de 1990 a set. de 1991.



D.E.L.T.A., Vol. 15, N.° ESPECIAL, 1999 (291-321)

UMA HISTORIA DE DELIMITACOES TEORICAS: TRINTA ANOS DE

SEMANTICA NO BRASIL'

(Theoretical Outlines: A History of Thirty Years of Semantics in Brazil)

Roberta PIRES DE OLIVEIRA (Universidade Federal de Santa Catarina)

ABSTRACT: A map of the state of the art in semantics during the last third years
of linguistics in Brazil is presented in the first section. Two case studies, then,
are analysed: the debate argumentative semantics and formal semantics,
and the debate formal semantics and cognitive semantics. Our analysis shows
that an effective strategy for theoretical autonomy is that of declaring war to
the dominant model. We do not subscribe to the war metaphor as an
explanation to knowledge, however. Our paper finishes with some words on
epistemology.

PALAVRAS-CHAVES: Epistemologia; Semantica; Modelos.

KEY Worms: Epistemology; Semantics; Models.

0 ano de 1968, fundagao da Abralin, marca a instituigao da Lingiiistica
no Brasil.' Data, ate certo ponto aleatOria, como afirma Altman (1998), limita
no tempo e no espago nossa reflexao sobre o estudo do significado. Pode-se
percorrer esses limites seguindo caminhos que nao levam necessariamente a
mesma chegada. Uma analise quantitativa, um percurso possivel, cujo objetivo
fosse investigar exaustivamente os trabalhos produzidos na area, e, de posse
desses dados, tragar urn mapa dos modelos, poderia fazer chegar a um resultado
completamente distinto do nosso. Infelizmente, nao ha pesquisas sobre a
semantica no Brasil, nem para desmentir nem para corroborar nosso estudo,
que adota uma posigao mais interpretativa, um olhar prOximo daquele do
epistemOlogo. Se a hist6ria da semantica no Brasil permanece terreno
inexplorado, sua analise de urn ponto de vista epistemolOgico 6 fragil, porque
ela se sustenta em dados histOricos.

* Agradego a todos que enviaram informacoes sobre a pesquisa semantica no Brasil. Ao
professor Jurgen Heye, o envio da bibliografia; aos professores Edair Gorsky e Roberto
Camacho, os esclarecimentos sobre semantica funcional; aos professores Leonor Scliar
Cabral e Paulino Vandressen, seus depoimentos; a Maria Cristina Figueiredo Silva, a leitura
de uma versa° preliminar; ao professor Rodolfo Ilari, tudo que ja foi agradecido e muito
mais.

Sobre a data da institucionalizacio da Lingtiistica no Brasil ver Altman (1998).
2 Restringimos nossa pesquisa as teses produzidas em: Unicamp, USP, PUCRS, PUCSP,
UFSC, UFPr, UFRS. (cont.)
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E por esta razdo que realizamos um breve levantamento da producao
academica em semantica. Rastreamento parcial, que se ancora em dados
retirados dos seguintes registros: teses publicadas infelizmente nem todas
as bibliotecas das universidades brasileiras dispoem de dados em rede2 -;
artigos e debates publicados em revistas especializadas aquelas poucas,
infelizmente mais uma vez, disponiveis; grupos de estudos e pesquisadores
cadastrados nas entidades de pesquisa; e alguns poucos depoimentos
pessoais.3 Nossa panoramica 6, portanto, impressionista.

Nosso artigo visa sobretudo a responder as questoes: "que modelos
semanticos foram e estao sendo adotados pelos semanticistas brasileiros?" e
"como ocorreram, no tempo, essas delimitagoes teoricas?". 0 quadro resposta
a primeira pergunta sugere, como o leitor vera, uma pluralidade crescente de
modos de descrever o significado; pluralidade que repercute e explica as
diferentes formas de relagdo que cada modelo estabelece corn outras disciplinas
da lingiifstica, em especial corn a sintaxe e a analise textual-discursiva, e, ao
mesmo tempo, corn outras areas do conhecimento para alem da lingiiistica: a
filosofia da linguagem, as ciencias do comptitagao, as teorias de ideologia, a
psicanalise, entre outras. A primeira segao dente artigo fotografa a pluralidade
de modelos atraves da explicitagdo do quadro do estado da arte da disciplina,
sem almejar uma reconstituicao da histeria de como as diferentes orientacOes
ganham uma face.

A segunda questao, que nos interessa mais de perto, procura descrever
o processo do qual resultou a pluralidade de modelos a partir da analise de
doffs casos: o_debate semantica formal e a argumentativa; e semantica formal e
a cognitiva. E esse o topico da segunda secdo. Mostraremos que uma estrategia
de delimitacao 6 atribuir a outro modelo o lugar de inimigo ou teoria a ser
derrotada. Mostrar a presenca dessa estrategia nao 6 aceitar que o
conhecimento cientifico se constrOi na guerra. Antes, a metafora que
construiremos, porque acreditamos ser a mais adequada e corn maior poder
explicativo, sera a de que o conhecimento cientifico se constrOi na conversa;
ele 6 uma interlocugdo sem fim. Na terceira parte prop omos uma rapida excursdo

(cont.) 3 Nossa analise baseou-se nas seguintes referencias: Altman (1998), Marcuschi
(1998), Banco de Dados de teses do CNPq, Banco de Dados CAPES, Banco de Dados de
Grupos de Estudo do CNPq, artigos publicados em: RBL (Revista Brasileira de Linguistica

Sao Paulo), D.E.L.T.A., CEL (Cadernos de Estudos Linguisticos, Unicamp), Anais do
Grupo de Estudos Lingaisticos do Estado de S'cio Paulo, GEL, ALFA, Letras (PUCCAMP),
Estudos (Universidade Federal da Bahia, Salvador), Letras de hoje (Porto Alegre), Revista
Letras (Universidade Federal do Parana).
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em epistemologia da lingiiistica a partir da questao sobre a proliferacao de
modelos numa disciplina. Cumpre dizer que, ao longo deste artigo, o termo
`modelo' e usado de maneira quase informal, como sinonimo de orientagdo
teorica.

1. Urn quadro de semanticas

E, segundo Altman (1998), na decada de 70 que surgem os primeiros
artigos em sintaxe/semantica. Evidentemente, a reflexao sobre o significado
antiga; a filologia ja pesquisava o lexico. 0 que a decada de 70 conhece 6 a
reflexao sobre o significado no ambito da disciplina semantica na ciencia
lingiiistica. Citamos a filologia porque ela teve urn papel na definigao da
semiOtica, o modelo estrutural que se contrapos a ela. Alan disso, a pesquisa
filolOgica permanece; uma indicagdo de que o modelo kuhniano de substituicao
de paradigmas pode nao estar correto. Parece nao haver uma substituicao da
filologia pela lingiiistica, mas antes uma especie de unificacao, j a que podemos
considerar hoje em dia a filologia como parte da lingiiistica. A pesquisa de
Evanildo C. Bechara, que, no Quem e quern da Lingiiistica, a descreve pelos
termos semantica e lexicologia e aponta como projeto "As faces hist6ricas da
lingua portuguesa", parece ser representative da unificacao.4

Poder-se-ia argumentar que a filologia, assim como a lexicografia,
constituem disciplinas independentes; nesse caso, seu estudo estaria fora do
ambito deste artigo. Nada diremos sobre a filologia, mas a lexicologia pode
nos ser util. Pesquisas em bancos de dados revelam que lexic6grafos em geral
fazem referencia a semantica e a morfologia. A lexicologia estaria, pois,
ocupando um entre-lugar. Nao nos parece, entretanto, disparatado tratar a
lexicologia na semantica, porque, em primeiro lugar, lexic6grafos arrolam a
semantica como um definidor de sua pesquisa e alguns mencionam apenas a
semantica pesquisas de orientacao estrutural muitas vezes nao mencionam a
morfologia. Em segundo, as formas de abordagem do lexico se conformam as
mesmas tendencias te6ricas presentes na semantica. A pesquisa de Basflio
(1998) é exemplar: ela se situa entre a morfologia e a semantica, embora tenda
claramente para a morfologia, e adota o quadro da Gramatica Gerativa que,
como veremos, 6 um dos tantos suportes teericos da semantica. Propomos
deixar a lexicografia em suspenso eutiliza-la para verificar a plausibilidade de
nosso quadro do estado da arte em semantica.

4 Quando citamos sem refer8ncia especifica, estamos baseando nossa analise em bancos de
dados.
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Iniciamos o quadro do estado da arte em semantica pelo trabalho
historiografico de Altman (1998). A autora classifica os artigos em revistas
especializadas em dois grupos segundo o parametro da unidade lingtifstica:
urn grupo de descriebes cujo objeto 6 a sentenca e suas partes constituintes;
outro, em que a unidade sera o texto e o discurso. Estudos sentenciais se
class,ificam, ainda de acordo corn a autora, em tres sub-grupos: os fonetico/
fonolegicos, os morfolegico/lexicolOgicos e os sintatico/semanticos. Para a
autora, a lexicologia se agrega a morfologia. Sua classificagdo, entretanto, nao
faz jus ao trabalho de Ilari (1986a), por exemplo, que 6 classificado como
morfolOgiconexicografico, embora analise os verbos delocutivos, uma questao
propriamente semantica. Artigos em sintaxe/semantica datam do inicio dos
anos 70, ao passo que os extra-sentenciais datam do final dos anos 70. 0
estudo da palavra antecede, pois, o estudo da sentenca que precede
historicamente aquele que atenta para unidades maiores. Nao ha nada de
surpreendente nesse movimento, porque ele repete, por urn lado, a bastante
difundida metafora de que o conhecimento vai de unidades menores as maiores
e, por outro, a seqiiencia de nlveis de analise linguistica tal qual estabelecida
pelo Estruturalismo; que 6, entdo, incorporada como natural.

A classificagdo por unidade serve a certos objetivos, mas 6 insuficiente
para outros. Se nossa meta é desenhar o percurso das correntes teOricas na
semantica, essa classificagdo deixa a desejar. Em primeiro lugar, porque a
semantica nao se define necessariamente por sua unidade de analise, a
sentenca ou o texto; e, no momento atual, esse criterio nao serve nem mesmo
para distinguir modelos. Embora sej a senso-comum na lingilistica a associagdo
entre semantica formal e sentenca, trabalhos como o de Kamp e Reyle (1993)
mostram que a analise formal pode tomar o texto/discurso como unidade. Nao
ha, pois, relagdo intrinseca entre unidade linguistica e modelo semantico. 0
artigo de Guimardes (1985), por exemplo, apresenta uma descried° do operador
nerio so...mas tambem no portugues brasileiro, tomando como unidade de
analise os encadeamentos argumentativos, ou seja, o texto/discurso em que o
operador ocorre. Tanto 6 que Altman o inclui no grupo das analises extra-
sentenciais. Trata-se, no entanto, de um trabalho em semantica quer porque
seu objeto de estudos 6 o significado de expressOes lingillsticas, quer porque
o prOprio autor se define como fazendo semantica. "Antes de abordar o que
mais de perto nos interessa, ou seja, os aspectos semantico-discursivos
relativos ao use de neio so...mas tambem (...)" (1985:81, grifo meu). Guimardes
(1985), independente da unidade de analise, e, veremos, urn artigo em semantica
argumentativa.

3
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Em segundo lugar, se a associagdo sintaxe/semantica certamente da conta
de um certo nUmero de trabalhos, ha tanto trabalhos em sintaxe que nao fazem
referencia explicita a semantica, quanto trabalhos em semantica que nada dizem
sobre sintaxe; a descricdo dos progressivos realizada por Ilari e Mantonelli
(1983) é um exemplo deste Ultimo caso. Assim, se nossa meta 6 delinear
orientagoes teOricas, 6 preciso observar esse aspecto; quando assim o fazemos,
notamos que, mesmo nos vinte primeiros anos de lingUistica brasileira, ja ha
varias semanticas. De Oliveira (1978), por exemplo, trata do sintagma nominal
complexo dentro de uma abordagem gerativa, ao passo que Salomao (1978)
critica a abordagem formal, apontando para a impossibilidade, presumida por
Katz e Fodor (1963), de a semantica descrever o significado independente do
contexto. Seu artigo pretende mostrar que uma analise que abrisse mao da
distincao semantica/pragmatica, sem, contudo, assumir a abordagem
argumentativa, que a autora tambem mostra ser insuficiente, seria a melhor.
Sua conclusao direciona para a funcionalista como a melhor solucao teOrica.

A semantica nao era una ja nos primeiros anos de LingUistica no Brasil
(talvez nunca tenha lido una) e os semanticistas sabiarn disto, e Salomao
(1978) o comprova. Altman (1998) menciona tres vertentes teOricas na
semantica: a semiatica, cuja base teOrica sao a semantica analitica de Pottier,
que no Brasil foi desenvolvida por Cidmar Pais, e a semantica estrutural de
influencia de Greimas, cujo representante brasileiro foi Ignacio Assis Silva; a
semantica argumentativa, que a autora associa a Carlos Vogt, "Vogt seguiu
cursos de Ducrot e desses primeiros contatos resultaram as futuras visitas de
Ducrot a Unicamp, onde ministrou varios cursos de L6gica e Semantica
Argumentativa" (1998: 157); e a semantica formal ou lingUistica, de "vocacao
cientifica" (1998: 226), que se deu "em torno das proposigOes de Chomsky,
Katz e Fodor, Lakoff e Jackendoff' (1998: 204). Mesmo que o foco da atencao
nao sejam os modelos tearicos, porque o interesse é a reconstrucao da histOria
da lingUistica enquanto instituicao, a descricao dos vinte primeiros anos deixa
transparecer a pluralidade na semantica, independente da unidade lingUistica
adotada.

Essa pluralidade pode ser melhor entendida e sua historia descrita corn
mais exatino se for ela o objeto de estudos. Diversos metodos podem ser
utilizados para identificarmos modelos e para refazermos a histOria de sua
constituicao. Podemos, por exemplo, nos concentrar nas diregoes teOricas
explicitadas pelos autores quando do preenchimento de relatOrios, de fichas

5 Evidentemente, Altman se refere ao funcionalismo, so nao o faz corn relacio
semantica.
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para bancos de dados; podemos examinar o material publicado em revistas
especializadas, tendo como foco de atengdo as delimitagOes tebricas propostas
nos artigos; podemos nos deter no exame dos debates academicos, momento
em que se explicitam posigoes tebricas; finalmente, podemos recorrer a
depoimentos pessoais. Sao essas as estratOgias que norteiam este artigo. 0
primeiro metodo nao pode ser aplicado ao period() de 68 a 88 por falta de
dados.

Uma retrospectiva dos artigos, debates e teses dos primeiros vintes
anon de semantica mostra que as tendencias delineadas por Altman sao
orientagbes tebricas que nortearam a analise do significado. Antes, porem, de
enfrentar a questao de como se deram estas delimitagOes, 6 preciso acrescentar
que ha pelo menos uma orientagao que nao 6 explicitamente mencionada por
Altman, ao menos enquanto tendancia de analise semantica, mas que, assim
nos parece, esta presente desde a fundagao da lingUistica. Trata-se do que
chamaremos de abordagem funcional do significado.5 Na decada de 70 ja 6
clara a sua presenga na lingUistica nacional. Assim atestam os trabalhos de
Biderman (1972/73) e Salomao (1978). Biderman (1972/73) analisa os usos
histOricos dos pronomes de tratamento e os relaciona corn suas diferentes
fungoes sociais; realizando uma descrigao do "significado social dos pronomes"
(Biderman, 1972/73: 339). Nao ha referancia a relagoes estruturais, que
caracterizam a abordagem formal, ja presente no artigo de Kato (1976). Salomao
(1978), como dissemos, aposta na orientagao funcional. Se é assim, parece-
nos justificado afirmar a existencia de uma abordagem funcional do significado.
Enquanto grande moldura teOrica ela congrega o trabalho de Machado Paes
de Barros (1985), e, hoje em dia, os trabalhos de Valeria Coelho Chiavegatto,
de Camacho e Pezatti (1996), Maria Helena Moura Neves, entre outros autores.

A tendencia funcional nao 6 explicitamente mencionada, porque,
acreditamos, foi ao longo desde period° que se instalou a oposigao formal
versus funcional; nao havia inicialmente confronto explicit° entre eles. Suas
diferengas eram mais facilmente percebidas como complementares. Na decada
de 80, a oposigao estara institucionalizada na contraposigao entre a semantica
cognitiva e a formal, que 6 concebida por aquela como o inimigo a ser derrotado.
Uma segunda razao deve-se ao fato de que, se hoje em dia, a semantica
cognitiva 6 um modelo funcional de analise do significado, nao 6 possivel
afirmar que houvesse, na decada de 70, uma semantica funcional; nao havia,
entao, e mesmo hoje parece ser essa a situagao em certos circulos, urn modelo
semantic° fimcional. Havia uma maneira funcional de descrever o significado.
Dal a afirmagdo da professora Edair Gorski, em depoimento, de que a semantica
funcional se caracteriza negativamente: "ela nao 6 nem semantica formal, nem
argumentativa, nem semiOtica".

3
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A decada de 70 conheceu, no Brasil, quatro tendencias teOricas: a
semi6tica, cuj a inauguragao pode ser identificada corn a publicagdo do artigo
de Pais em 1974; a semantica formal, que surge fortemente ligada a abordagem
gerativa/formal, mas que tem autonomia garantida pelos estudos lOgico-
filosOficos a tese de Kato (defendida na PUCSP em 1972, publicada em 1974)
sobre o artigo definido exemplifica a presenga da tradigao legico- filosOfica, a
semantica argumentativa, cujo momento fundador é a publicagdo da tese de
Carlos Vogt em 1977; e a abordagem funcional ainda nao claramente um modelo
semantic°, mas uma maneira de descrever o significado, difusamente presente
na

1968 1974 1977

Filologia
:exicografia

Fundacao da Lingtifstica

Semiotica
Semfintica argumentativa

Semfintica formal
Funcionalismo

Tabela 1:0s Primeiros Vinte Anos de Semanticas no Brasil

A semiOtica é a que primeiro se define porque seu estabelecimento é
concomitante a instituigao da prOpria linguistics em sua oposigdo a filologia:
a semiotica 6 o estruturalismo "cientlfico" que bate de frente corn a analise
filolegica, entao concebida como fora dos padroes cientificos. Sua luta por
autonomia vai se acentuar, na decada de 80, pois caminhard na diregao de se
afirmar como uma disciplina mais geral do que a lingiiistica, ela ndo se
confrontard, pois, corn outros modelos de descrigdo do significado, mas corn
a lingilistica. Por isso a exclulmos de nossa analise. Como veremos, a semantica
argumentativa nasce da crftica da semantica formal. Ducrot (1972), discutindo
sobre pressuposigoes, contrapOe-se a analise lOgico-formal, que tinha entao
uma histeria de descrigOes do significado bastante robusta. Basta lembrar as
contribuigoes de Frege, Russell, Strawson, Donnellan.

No Brasil, os primeiros artigos em semantica de orientagao formal datam
da decada de 70, corn a introdugao do gerativismo, mas havia tambem trabalhos
de orientagao lOgico-formais que nao se filiavam ao gerativismo chomskiano.
A semantica formal floresce corn o crescimento do gerativismo e por suas
prOprias pernas, repetindo urn movimento internacional a analise formal do
significado nas linguas naturais nasce sob a influencia da tese de Chomsky de
que as linguas naturais podem ser descritas como sistemas formais, mas,
gragas a propria tradigao lOgico-filosOfica descendente de Gottlob Frege, e

3 1 
%̀.* BEST COPY AVAILABLE



298 D. E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

que conta entre tantos outros corn o trabalho de Richard Montague, ela ganha
autonomia da sintaxe chomskiana. Nos primeiros anos, na-o havia oposicao
forma e funcdo. E apenas paulatinamente que a leitura de oposicao se legitima.
A introducao da sociolingUistica que vem substituir a dialetologia e o fim da
semantica gerativa, que tern como urn de seus efeitos o surgimento da semantica
cognitiva, estao na base da leitura de confronto que opord a abordagem formal
e uma certa vertente funcional, em especial a semantica cognitiva.

Se observarmos os pesquisadores presentes no Quem e quem na Pesquisa
em Letras e Linguistica no Brasil, selecionados a partir do descritor
`semantica', e os grupos de pesquisas cadastrados juntos ao CNPq, tambem
selecionados a partir da palavra-chave `semantica', e os adotarmos como
indices das orientagoes te6ricas contemporaneas, verificamos que a decada
de 90 conhece essas quatro grander vertentes de analise do significado: a
semiOtica, a argumentativa, a formal e a funcional. E, mail, as conhece agora
de maneira distinta, cada uma constituindo urn modelo a parte. A tendencia
definicao te6rica pode ser verificada pelo fato de que uma boa parte dos
pesquisadores contemporaneos procuram, nas palavras-chaves ou nos
definidores, explicitar a linha te6rica em que sua pesquisa se enquadra. 0
quadro atual da semantica no Brasil parece ser o seguinte:

Decada de 80 a 90

F7=77.77777:71-
:N mrottc semantica

argumentativa

tlaa

uncionalismo

semantica
cognitiva

funcional

Tabela 2: 0 Quadro Atual de Sernanticas no Brasil

Vamos exemplificar este quadro com dados retirados do Quem é quem. A
pesquisa de Hardarik Bliihdorn é em semi6tica; o autor explicita sua posigao
te6rica nas linhas de pesquisa ao se filiar a semi6tica geral. Jose Borges Neto
e Ana LUcia de P. Muller representam a vertente formal, e nos seus descritores
encontramos a palavra `16gica' ; Eduardo R. Guimardes e Monica Zoppi-Fontana
incluem nos descritores o termo `enunciaga-o', o que os filia a semantica
argumentativa; finalmente, Valeria Coelho Chiavegatto e Margarida Salomao
explicitamente colocam -se como funcionalistas e se filiam a semantica cognitiva.
Uma inspecdo dos catalogos das teses produzidas durante estes Ultimos dez
anos confirma a presenca desses quatro modelos.
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Incluimos a semi6tica porque seus adeptos definem suas pesquisas pelo
termo `semantica', mas Altman parece estar correta ao afirmar sua autonomic
da lingiiistica. Desses modelos, a semantica argumentativa é a Unica sem
divisoes internas. Os demais se esfacelam em varias tendencias. A semi6tica
pode ser mais estrutural ou mais pragmatica. A semantica formal se multiplica
em orientacOes tao diversas quanto a semantica extensional e a intensional. 0
funcionalismo conhece pelo menos uma polarizagdo entre versOes mais fortes,
em que a sintaxe simplesmente ndo tem lugar a tendencia da semantica
cognitiva e versoes mais fracas, em que se pode falar que urn
condicionamento miltuo entre as diferentes instancias.

Retornemos as pesquisas lexicograficas para nos certificarmos de que
sdo estas as orientagOes que as respaldam. Embora nao tenhamos encontrado
grupos de pesquisa em lexicografia que se filiassem explicitamente a orientacao
argumentativa, as teses produzidas neste modelo sao analises lexicograficas.
O trabalho de Ducrot e Vogt (1980) sobre os dois tipos de mas, masSN e masPA,
as teses de Zamboni sobre a palavra ainda e de Tafarello sobre a palavra
mesmo atestam esta vertente lexicografica da semantica argumentativa.6 Jd
dissemos que o trabalho de Margarida Basilic se conforma a abordagem formal/
gerativa. Os trabalhos sobre toponimia adotam como referencial teOrico a
semiOtica-estrutural e buscam descrever o vocabulario de urn certo dominio

seguindo portanto a abordagem estrutural. Esta parece ser a
orientagdo teOrica que pauta a pesquisa de Maria Antonieta Carbonari de
Almeida veja, p or exemplo, seu artigo "0 vocabulario da moda" (1993). Maria
LUcia Leila° de Almeida inclui nos descritores os termos "morfosintaxe",
"semantica" e "funcionalismo" e nas linhas de pesquisa, "teoria lexical", de
onde podemos inferir que seu projeto de pesquisa trata do lexico a partir do
arsenal te6rico funcionalista. Alem disso, a autora vem desenvolvendo urn
projeto sobre hedges que se situa numa orientac-do claramente cognitivista.
Confirmam-se, portanto, as mesmas tendencias da semantica.

As analises computacionais do lexico tampouco constituem orientagoes
distintas, emborauma de suas especificidades seja, talvez devido a necessidade
pratica de implementagdo, misturar modelos. Da llari (1998), ao tratar da
descricao computacional do lexico, identifica duas vertentes teOricas. Uma
delas toma o lexico como urn modulo isolado, em franca consonancia corn o
modelo gerativo; a outra descreve o lexico como parte de urn processo global
de interpretacdo. Trata-se, neste caso, de uma abordagem de cunho

Zamboni, Lilian M.S. Analise Semantica da palavra ainda, Unicamp,1978. Tafarello,
Maria Cristina M. Mesmo: uma proposta de analise dentro da teoria semantica argumentativa,
Unicamp, 1979.
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funcionalista/conexionista. Embora Dallari nao as mencione, encontramos,
principalmente no banco de dados do CNPq, analises computacionais que se
definem como semiOticas. De modo que pesquisas em lexicologia
computacional desenham o mesmo quadro da semantica.

2. Exercicios em Epistemologia

Supondo que os quadros apresentados reflitam momentos da semantica
no Brasil, colocam-se as seguintes questOes: como ocorreu esse processo de
delimitagao teOrica, e em que medida essas delimitagbes devem ser entendidas
como "oposigoes" ou, para chegar ao mesmo, em que medida elas nao sdo
compativeis. Responderemos primeiramente ao problema da constituigao dos
modelos, sem nos preocupar em descrever suas especificidades teOricas. 0
problema da compatibilidade sera o t6pico da ultima segdo. Vale ressaltar, mais
uma vez, que propomos uma reconstituigao bastante impressionista da histOria
recente da semantica no Brasil e, enfatizemos novamente, sao necessarios
mais estudos.

2.1 A semi6tica

A semi6tica, como dissemos, foi a que primeiro se definiu teoricamente,
devido a sua forte tradigao estruturalista. Isto porque foi o estruturalismo que
funcionou como elemento fundador da lingilistica na diferenga corn a filologia.
Assim, a semi6tica marca a sua presenga de caron a corn o estabelecimento da
lingtifstica estrutural, vista, entdo, como a ilnica alternativa cientifica de
descrigao da linguagem. Sua filiagao ao estruturalismo, claramente presente
na sua produgdo ver em especial o trabalho de Barbosa (1976) -, e seu
embate corn a filologia fazem com que a semi6tica nao vd figurar nas disputas
entre modelos em semantica. A16m disso sua consolidagao segue caminho
muito distinto porque vai se marcar pela busca de autonomia com relagao
linguistica. "A semi6tica formou, a partir dos an os oitenta, grupos de
especialidade a parte, clamando por especificidade teerica e metodolOgica em
relagao a Linguistica e criando suas pr6prias instituigoes: peri6dicos, micleos
de estudo regionais e supra-regionais, e uma associagao cientifica de carater
nacional: a Associactio Brasileira de Semiotica (ABS)." (Altman, 1998: 292).

Se de fato ha um movimento de autonomia da semi6tica corn relagao a
lingiiistica, ele esta ainda em andamento, porque 6 inegavel a sua presenga na
lingilistica os catalogos de publicagao dos illtimos encontros do GEL, o
catalog° recente do II Congresso da Abralin atestam a participagao dos
semiOticos na linguistica brasileira, os bancos de dados da linguistica assim
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atestam.7 Ndo ha duvidas, entretanto, de que a semi6tica constitui uma
abordagem particular do significado, em especial porque seu objeto de estudos

o signo em geral, independente de sua realizagdo em urn dado sistema
semiOtico; qualquer processo em que haja troca de informagdo em sentido
amplo, inclusive processos de estimulo e resposta em plantas e animais
(Pankow 1995), constituem seu objeto de estudos. Um outro fator de diferenga
com relagdo a linguistica esta no lugar atribuido aos textos literdrios. Os
semioticistas sempre lidaram com a literatura, textos, generos e formas literarias,
ao passo que a lingtifstica tern na linguagem ordinaria seu foco de atengdo.
Ndo investigaremos aqui a relagdo entre a semi6tica e a lingiiistica, mas
acreditamos que suas diferengas foram conceituadas como oposigdo.

2.2 Casos-Estudo: a constituigdo de semanticas

A decada de 70 viveu, como é opinido de Altman (1998: 280), momento
de grande efervescencia te6rica, que resultou, entre outros efeitos, na
prevalencia de oposig-Oes te6ricas entre os modelos. Em contextos de
delimitagOes te6ricas, que, enfatizemos, ndo precisam necessariamente ser
conceituadas como "lutas", os debates tern papel poderoso, porque neles se
esclarecem as diferengas. Ruben (1995), a partir da adogdo de uma perspectiva
epistemolOgica em que aspectos retOricos e pragmaticos sdo tomados como
constitutivos da ciencia, chama a atencao para os debates na histOria de uma
disciplina. "Os debates lingtifsticos, afirma Ruben, funcionam como eventos
histOricos que veiculam a transformagdo de conhecimento (cientifico) num
senso comum (tambem cientffico) que formara a histOria da lingtifstica enquanto
saber cristalizado" (1995: 156). 0 conceito mesmo de 'debate' academico,
mostra-nos Ruben, somente se constitui na pratica do debate. Assim, se a
ciencia se transforma no debate, se 6 nele que se mostram diferengas te6ricas,
entdo e preciso ndo apenas estudar mais sistematicamente os debates, como
o faz Ruben, mas principalmente 6 preciso estimula-los, ndo porque corn eles
aprendemos a confrontar opinioes e sermos mais democraticos o que
evidentemente 6 um de seus efeitos positivos mas porque, como veremos na
prOxima segdo, 6 no dialogo que construfmos conhecimento.8

Ndo houve muitos debates na semantica brasileira e, ate onde sei, eles
ndo foram ainda analisados. Apresento uma analise do debate Guimardes e
Ilari, mas j a adianto que ele merece um estudo menos superficial. No entanto,

0 professor Ignacio Assis Silva, representante da semi6tica e promotor das ideias de
Greimas, participou intensamente de varios encontros do GEL.
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dado que nosso objetivo e mostrar como ocorrem delimitagOes teOricas, nossa
analise sera suficiente. Nosso segundo caso-estudo refere -sea diferenca entre
as visdes formal e funcional; centraremos nossa atengdo no surgimento da
semantica cognitiva, um dos ramos do funcionalismo. A oposicao forma e
cognicao foi o tOpico da discussao que ocorreu durante a sessao "Linguagem
e Cognigao", coordenada pelo professor Luiz Antonio Marcuschi, no II
Encontro da Abralin. Dela trataremos brevemente.9 Concluiremos que uma
estrategia recorrente nas delimitagOes teOricas, presente nestes dois caso-
estudos, 6 a constituicao de um modelo-inimigo, em ambos os casos a semantica
formal, que deve ser derrotado para o "bem" do conhecimento. 0 fato de que
a reflexao sobre o significado na tradicao lOgico-formal pode ser importada
para a linguagem natural parece constituir a razao pela qual tanto a semantica
argumentativa quanto a semantica cognitiva a conceituaram como o inimigo a
ser derrotado. Vejamos, pois, como se deu este processo.

2.2.1 Forma e Argumento

Os escritos de Osvald Ducrot (1972, 1995) mostram urn percurso de
progressivo afastamento da vertente lOgico-formal, embora (talvez porque)
ela tenha sido seu bergs°. A analise das pressuposigOes em Ducrot, por exemplo,
parte da analise lOgico-formal, cujo ponto de origem situa-se em Frege e sua
proposta para a pressuposigao de existencia. Esta al embutido o debate sobre
os limites entre a semantica e a pragmatica, que nao nos interessara aqui.
Vivia-se, entao, na decada de 70, um momento em que a integracao semantica
da linguagem natural e analises lOgico-formais, inclusive de cunho filosOfico,
ja estava consolidada. Esse amalgama 6 uma das contribuicoes dada por
Chomsky corn a publicagao de Syntactic Structure (1957): ver a linguagem
natural como urn objeto formal. Era, pois, previsfvel que as dissengOes se
dessem a partir da moldura criada pela analise logico-formal, pois varios
problemas sobre o significado ja haviam sido descritos por ela. A semantica
argumentativa s6 pode ser revolucionaria, se houver urn inimigo, a abordagem
formal. E ainda relevante que Ducrot tenha escolhido as pressuposigOes,
porque esse era o tema do momento na lingiifstica formal. Ele estava sendo
entao intensamente discutido. Basta lembrar que a publicagao de "Fact" de
Kiparsky e Kiparsky, texto que inaugura a discussao sobre pressuposicao
factual, se deu em 1970. Kempson (1975) e Wilson (1975) sao alguns expoentes

deste movimento.

8 A importAncia do debate na ciencia é tambem defendida no trabalho de Gil (1986).
9 Este debate permanecia inedito, quando da escritura deste artigo.
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0 professor Rodolfo Ilari lembra, em depoimento, que a presenca de
Ducrot no IEL coincide com a formacao de um seminario interdisciplinar, que
contou corn a participagdo de filOsofos, lOgicos empenhados naquele
moment° na fundagao do Centro de LOgica e Epistemologia, da Unicamp e
lingiiistas. Desses seminarios, uma iniciativa de Oswald Porchat, participaram
alern do prOprio Porchat, Andres Raggio, Michel Lahud, Luiz Henrique Lopes
dos Santos, Baltasar Barbosa, e varios linguistas do IEL, entre eles Carlos
Franchi, Carlos Vogt, Rodolfo Bari." Os seminarios giravam em torno de varios
temas relacionados a semantica e a linguagem na tradicao logico-formal, Lahud
lancara seu livro sobre os deiticos e Lopes dos Santos terminava sua tese
sobre Frege. Foram nesses seminarios que o tema da pressuposicao foi
discutido e nem todos aderiram as teses de Ducrot.

E nesse contexto que a semantica argumentativa vai se estabelecer. No
Brasil, ela ganhard espaco atraves da critica a analise que a abordagem formal
faz de alguns operadores. Buscava-se mostrar que conjuncoes como e, mas,
nao so... mas tambem, nao tern o mesmo conteudo semantic°. Nao podemos,
este era o argumento dos adeptos da semantica argumentativa, substituir e
por mas, como preconiza a semantica formal sem alterarmos o significado das
sentencas. Estabelecer estas diferencas de significado pode ser urn argumento
a favor da abordagem argumentativa, uma vez que ela conseguiria explicar
fenomenos que nao sao abarcados pela teoria em competicao; ela teria,
portanto, maior abrangencia empirica. Se em epistemologia este nao 6 o unico
criterio decisivo para julgarmos que um modelo 6 melhor que outro o criterio
de adequacao explicativa ("evite hip6teses ad hoc") 6 outro parametro forte
na escolha de modelos em competicao -," ele tem certamente grande forca
ret6rica: quem explica mais, 6 melhor. Evidentemente, a questao 6: sera que a
teoria rival nao consegue mesmo explicar estas diferencas? Ou sera que as
explica diferentemente? Se o mesmo fenomeno 6 explicado diferentemente,
entao vale o criterio explicativo.

Nao estamos endossando a metafora Mica quando propomos comparar
modelos, afinal pode ser que as diferentes solucoes sejam compativeis, o que
levaria a sua unificagao. Neste caso, poderfamos aderir a metafora da cebola
descrita por Marcelo Dascal: a semantica formal explicaria ate certo ponto o
fato de que os operadores e, mas, nao so...mas tambem constituem uma
sentenca verdadeira se e somente se suas partes forem verdadeiras sendo

mA forte interdisciplinaridade entre a linguistica e filosofia marcou o grupo de linguistas da
Unicamp, segundo Altman (1998).

Ver Lacey (1998), em especial capitulo III.
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complementada pela argumentativa, que descreveria as diferengas entre estes
operadores, talvez de maneira proxima a nogao de implicatura convencional
em Crrice.' Parece ser a postura de unificagao que embasa o artigo de Geraldi,
Guimaraes e Ilari (1985), "Os operadores de argumentagao e o dialogo", em
que se le: "De Saussure ate as orientagoes chomskianas 6 sabido que a
lingiiistica moderna, em sua pratica efetiva de analise tem abordado unidades
cuja complexidade sintatica nao vai alem da frase complexa. Unidades maiores

por exemplo o paragrafo e o texto tern sido por assim dizer abandonadas a
outras disciplinas..."(1985: 143) Nao se trata de estabelecer uma oposigao corn
as abordagens sentenciais, mas antes de estender a analise para o texto/
discurso, quiga complementando-as.

Se ate um certo momento, a possibilidade de compatibilizar as abordagens
formal e argumentativa estava no horizonte de expectativas de alguns
semanticistas, a crItica de Ilari (1987) a analise de Guimaraes (1985) sobre o
operador nao so... mas tambem deixa clara a leitura de ruptura que tambem
estava em processo e que, acreditamos, foi a vencedora. A crftica apareceu na
segao "Questoes e Problemas" da revista D.E.L.TA., e mostrava que o efeito
de sentido produzido por nao s6...mas tambem poderia ser descrito a partir
dos pressupostos da analise lOgico-formal, em especial a partir da propriedade
da composicionalidade. No artigo de 1985, Guimaraes apontava, reforgando o
argumento de Vogt, a inadequagao da abordagem lOgico-formal, uma vez que
ela, ao afirmar a equivalencia entre e e nao so mas tambernnao permitia explicitar
suas diferengas. "Mas restaria, de qualquer modo, numa abordagem destas (a
abordagem lOgica), especificar as diferengas entre e e nao so...mas tambem".
(1985: 84). Em sua explicagao, o autor afirma que o efeito de sentido produzido
pelo operador nao pode ser recuperado via analise da contribuigao de cada
um de seus elementos. Ele nao 6, portanto, composicional, uma nogao cara a
semantica lOgico-formal e, sem duvida, necessaria se quisermos explicar corn
plausibilidade empirica o funcionamento da linguagem.

A solugdo de Guimaraes implica aumentarmos o lexico em pelo men os urn
item lexical. Esta e, na verdade, uma solugdo recorrente na semantica
argumentativa, que acaba gerando uma explosao do lexico, porque nele se
inscrevem os mais diversos usos de um termo. A questao 6: 6 preferfvel
descrever a diferenga de sentido produzida pelo use de e e nao so... mas tambem
como resultado de operadores distintos ou 6 melhor deriva-la

12 Para urn tratamento do e e do mas em termos de implicaturas convencionais ver

Wilson (1975).
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composicionalmente? Para responder a esta questa() é preciso distinguir
`componencial' de `composicional' . Componencial se refere a composicao de
urn item. Menino, por exemplo, se decompbe em humano, nao-adulto e
masculino. Composicional refere-se ao principio de composicionalidade que
Frege atribui a Leibniz. Trata-se do conceito de funcao: tome urn objeto x
opere sobre ele uma funcao y e gere outro objeto, z. Ilari (1987) mostra que o
efeito de sentido produzido pelo operador nano so...mas tambem pode ser
descrito atraves de uma analise composicional. Se é assim, entao sua solucao
6 melhor porque mais econornica, j a que explica o mesmo corn menos entidades.

Este ponto, aparentemente sem grande importancia, é fundamental, dada
a afirmacao de Guimaraes, que segue aqui os passos de Ducrot, de que "Ern
principio deverfamos refutar a possibilidade de uma analise componencial
(sic!), pois ela estaria comprometida corn a hipOtese que considers a linguagem
como fundamentalmente informativa" (1985: 96) . 0 "emprincipio" do autor
trai seu engajamento teOrico: a linguagem em principio 6 argumenta-acao e
nao troca de informacao. A semantica da argumentacdo afirma, num movimento
ret6rico de eleger urn inimigo, que a semantica 16gico-formal estaria
intrinsecamente atrelada a uma visao informacional e representacional da
linguagem, que, por sua vez, estaria atada a nocao de composicionalidade. Ha
muitos equivocos nessas ass ociacOes: em primeiro lugar, a analise formal nao
esta atada a teoria de verdade como correspondencia. Em segundo lugar, a
nocao de composicionalidade nao esta vinculada a uma visao informacional
da linguagem. 0 que se ye em Guimaraes e em Ducrot 6 uma estrategiarecorrente
nas ciencias: constrOi-se um inimigo-fantasma, derrotado pela teoria-mocinho.
E facil, no entanto, constatar que a semantica lOgico-formal podecasar corn as
mais diferentes metaffsicas, inclusive aquela que acredita, como parece ser o
caso da semantica argumentativa, que a referencia e uma ilusao criada pela
linguagem."

A analise de Ilari nao explora, contudo, uma leitura de oposigao. Ao
contrario, eleutiliza, em sua analise, a descricao do maspropostapela semantica
argumentativa; o que nos fala da possibilidade de compatibilizar estas
abordagens e da presenca, ao menos ate certo momento da hist6ria da semantica
no Brasil, de uma vontade de compatibilizacao. A conclusao de Ilari aponta,
no entanto, para o fim deste projeto: "Se tudo isso for correto (a analise que o
autor propoe), composicionalidade e argumentacao podem coexistir

13 Para uma apresentacao de diferentes metaffsicas ligadas as lOgicas, ver Haack (1978).
Seria certamente interessante investigar a relacio entre a semantica da argumentacao e
as teorias neo-positivistas de verdade como coerencia.
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pacificamente, e fica no ar uma duvida: é possivel que a nao-
composicionalidade, aparentemente tao crucial para os argumentativistas, nao
seja uma necessidade te6rica ou metodolOgica, mas apenas urn dos tantos
ingredientes da auto-representagdo que sua escola, como qualquer outra,
precisa manter ativa para efeito de violagOes territoriais e contra-insurgencia."
(1987: 115). A definigdo de inimigos é mais urn ato politico de demarcagao
territorial (e de verbas, corn bem lembra Rajagopalan (1997b) em seu texto
sobre a disputa funcionalismo versus formalismo) do que uma questa° de
incompatibilidade te6rica. Instaura-se, pois, uma leitura cisao, maior ou menor
dependendo do pesquisador, entre essas abordagens. Assim nao é por
principio impossivel conciliar forma e argumento; o que parece coloca-los
como inimigos 6 antes a necessidade politico-econornica de se definir como
um modelo a parte.

Desvencilhando-se da semantica formal, a semantica argumentativa se
aproxima da analise textual, da analise de discurso de origem francesa e tambem
de uma certa pragmatica. 0 trabalho de Koch (1993) atesta o vinculo corn a
Analise Textual, a pesquisa recente de Guimaraes corn a Analise de Discurso,
e o trabalho atual de Ducrot (1995) sobre os TopoI esta fortemente ligado a
uma certa tradigao pragmatica, aquela que acredita ser possivel calcular as
inferencias.'

2.2.2 Forma e Fungao

E tambem na decada de 70 que a diferenga funcionalismo e formalismo
sera entendida como oposigao, nao tanto por ela ser teorica ou
metodologicamente necessaria, mas, antes porque surge a necessidade de se
criar urn modelo particular de analise e aiuma boa estrategia é erguer inimigos.
A relagao forma e fungao nao precisa, pois, ser simbolizada como umarelagao
de oposigao, ela tambem pode ser vista como de complementaridade, embora
nao tenha sido esta a leitura que se impos. Ha varios indicios de que a prOpria
distingao entre forma e fungao é recente na lingiiistica. Nuyts (1995), por
exemplo, afirma que o funcionalismo sempre esteve presente nas pesquisas
sobre linguagem, ao passo que o formalismo teria surgido corn o estruturalismo
americano:

"From a historical perspective, functionalism has been around ever
since language has been studied in a systematic way, not only in linguistics,

14 Para Davidson, por exemplo, fenomenos pragmaticos sao em principio imprevisiveis.
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but also in language psychology. Formalism, on.the other hand, is much
more recent, and is characteristic of certain branches of linguistics in
particular: it has emerged from the positivist attitude and methodology
associated with American structuralism." (1995: 294).

Inegavel que sua posigdo é favoravel ao funcionalismo e sua postura é
de oposigao. Bach (1989) associa a emergencia do formalismo a tese de Chomsky
de que a linguagem natural se estrutura logicamente; o formalismo na lingilistica
teria, pois, acontecido a partir de meados da decada de 50. E este de fato a
marco da transposicao da abordagem formal para as linguas naturais. 0
formalismo, no entanto, esta presente na reflexdo sobre o significado desde
AristOteles, por causa de sua estreitarelagao corn as estruturas do pensamento.
Uma vez que 6 possivel descrever a linguagem natural como uma estrutura
lOgica 6 este, ja dissemos, o passo decisivo de Chomsky parece-nos
inevitavel, como j a dissemos, que a semantica formal se constitufsse no grande
pano de fundo, porque era ela afinal que ja tinha prestigio e uma reflexao
consistente sobre varios fenomenos semanticos; restava, pois, ou mostrar
que ela estava equivocada ou aderir as suas teses. Seu prestigio se deve,
neste seculo, nao apenas ao seu grande desenvolvimento teOrico, mas tambem
as suas possibilidades de aplicagao pratica na construed() de maquinas. Isto
sem contar a influencia filosefica do Positivismo L6gico no fazer cientifico do
seculo XX. Assim, mesmo que a abordagem lOgica seja posterior ao
funcionalismo corn respeito a analise linguistica, ela era mais consistente
enquanto modelo de analise do significado. Nao havia, no entanto, razdo para
que a distilled° forma e furled° fosse lida como oposicao de guerra; do mesmo
modo que forma e argumento nao se excluem necessariamente.

Embora, como ja dissemos, nao houvesse, no Brasil, uma sem'antica
funcional, havia descriebes funcionais do significado, que precedem
historicamente as formais. As primeiras analises semanticas lOgico-formais
datam de meados da decada de 70, corn a explosdo da moda gerativo-
transformacional. 0 volume 3 da Revista Brasileira de Lingiiistica do ano de
1976 conta corn oito artigos em Gramatica Gerativa, uma boa parte deles dedicada
a discussao de aspectos componenciais do significado. Segundo depoimento
do professor Rodolfo Ilari, circularam, na decada de 70, os artigos de Katz e
Fodor (1963), " Structure of a Semantic Theory" , de Weinreich de 1963 sobre
os universais e o de 1966, "Explorations in Semantic Theory". Eles nao eram,
no entanto, projetos identicos. Katz e Fodor definem explicitamente seu trabalho
como complemento semantico a Syntatic Structure (1957) de Chomsky,
enquanto que a analise de Weinreich era muito mais prOxima do funcionalismo.
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A coexistencia destas duas orientagOes talvez nao fosse sentida como tao
absurda quanto é hoje em certos cfrculos. Nao porque os semanticistas de
entao nao tivessem consciencia das diferengas te6ricas, mas porque,
acreditamos, estas diferengas nao eram exacerbadas pela necessidade de
delimitagdo te6rica.

Scliar-Cabral (1977), por exemplo, descreve os dados de aquisigao de
linguagem no modelo da gramatica gerativa e termina defendendo a proposta
de Halliday; o que certamente indica que havia consciencia da distingao entre
forma e fungao. Nao é, portanto, a falta de clareza teOrica que favoreceu, ao
menos no Brasil, teses como a de Ilari, defendida em 1974 e publicada em 1986,
que de algum modo combinavam aspectos das duas orientagOes embora a
tese de Ilari tenda para o funcionalismo, é facil perceber sua filiagao a analise
formal; ou a tese de doutoramento de Carlos Franchi, de 1976, que se auto-
denomina funcional, mas utiliza os argumentos da dissidencia da Gramatica
Gerativa para mostrar que o modelo chomskiano era, em alma instancia, ainda
muito distribucional.'s Estas combinagOes se deviam menos a uma nao clareza
sobre as diferengas do que a crenga na possibilidade de sua complementaridade
ou coexistancia. Nos primeiros anos de 70 parece nao haver uma forte pressao
opondo a semantica formal a funcional, que as torna distintas e irreconciliaveis.
RI nos anos 80-90 é a oposigao que estard institucionalizada, a despeito do
surgimento da sociolinguistica parametrica, o melhor exemplo de
complementaridade entre forma e fungdo. Um dos indIcios de
institucionalizagao da oposigao é o surgimento da semantica cognitiva. A
diferenga forma e fungao vista como oposigao sera reforgada por varios autores,
que afirmaram ou que elas sao incomensuraveis, o que significa dizer que nao
é possivel nem mesmo uma conversa entre elas, porque seus termos terao
significados absolutamente diferentes,'' ou que uma delas é a melhor.' Estas
orientagoes estavam, no entanto, emaranhadas no final dos anos 60 e meados
dos anos 70, porque, entre outros, elas se compatibilizam no trabalho dos
proponentes da semantica gerativa.

A semantica gerativa vai se desenvolver nos Estados Unidos pelas maos
de Lakoff, Postal, Fillmore, Mc Cawley entre outros, e poderia complementar a
sintaxe gerativa chomskiana, pois assumia o postulado da estrutura lOgico-
formal das linguas naturais. Havia desde o inicio, no entanto, uma diferenga

15Ate onde sei a tese de doutoramento de Franchi permanece inedita, ver, no entanto,
Franchi (1977).
"Ver Borges Neto (1989).

3 ()



PIRES DE OLIVEIRA 309

entre elas: o postulado da centralidade da sintaxe, uma hipOtese auxiliar para a
semantica gerativa e nao parte de seu micleo duro. A semantica interpretativa
surge como uma reap) a semantica gerativa. Em seu trabalho de reconstrucao
delta disputa, que pode ser lida como o debate sobre a centralidade da
semantica ou da sintaxe, Huck e Goldsmith (1995) nao apenas apontam para
uma complementaridade entre elas, "The two programs were in fact quite
complementary" (1995: 3), mas acenam para uma explicacao sOcio-polltica,
muito mais do que teOrico-metodolOgica para a sua separacao. Em artigo de
1976, Brandon faz referencia a esta disputa, salientando que "nenhuma das
duas posicoes esta bem definida ainda" (1976: 93), embora a disputa jdestivesse
terminada nos Estados Unidos.

Este debate mostra o cerne da diferenca entre forma e funcao, o velho
problema do biscoito Tostines, na terminologia de Borges Neto (1997): a forma
precede a funcao, e portanto e autonoma, ou a funcao a condiciona.
Funcionalistas parecem concordar que a sintaxe nao 6 autonoma, mas este
postulado tem matizes dentro do pr6prio funcionalismo.'8 0 fim da disputa
semantica gerativa e semantica interpretativa se da corn a "morte" da semantica
gerativa e o nascimento de urn modelo de analise do significado de cunho
funcional, que sera conhecido como semantica cognitiva; esta nova abordagem
vai congregar os dissidentes da abordagem gerativa: Lakoff, Fillmore,
Langacker, entre outros, e tem na publicacao de Metaphors we live by (1980)
urn marco fundacional.

Evidentemente, a disputa entre a semantica gerativa e a interpretativa e o
surgimento da semantica cognitiva, em franca oposicao a semantica formal e
sintaxe gerativa chomskian a, serao interpretados diferentemente pelos
diversos grupos de semanticistas brasileiros. Adeptos da semantica
argumentativa veem af indicios da ruina do modelo americano de fazer
lingiiistica, adotando uma moral do tipo: eles vao se estilhacar em tantos
modelos que acabarao sumindo do mapa. Funcionalistas reagiram
diferentemente dependendo de como concebem a relagao forma e funcao.
Como j a dissemos, ha uma polarizacao entre os funcionais: aqueles para quem
a sintaxe procede do discurso de tal modo que ela 6 sempre emergente, isto 6
ela nao tern nenhuma independencia corn relacao a semantica/pragmatica,
dificilmente aceitardo uma postura conciliatOria; ja aqueles para quern ha
interdependencia entre sintaxe, pragmatica e semantica verao possibilidades
de compatibilizar funcao e forma.' Assim, alguns semanticistas caminhardo

17 Ver Votre e Naro (1989)
18 Ver Kato (1998).
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nos trilhos da conciliacao as teses de Ilari e Franchi, assim como o surgimento
da sociolingiiistica parametrica sao bons exemplos; outros, veemuma oposicao
irreconciliavel e a viteria de urn de urn dos modelos a posicao de Naro e
Votre, claramente favoravel ao funcionalismo e tambem adeptos da semantica
cognitiva que buscam negar veementemente tanto a base lOgica da linguagem
quanto qualquer possibilidade de conversa; alguns sintaticistas gerativas
parecem, tambem, aderir a tese da oposicao radical. Mais recentemente, ha
semanticistas interessados em combinar funcionalismo e cognitivismo, sem
desprezar as contribuicoes da semantica formal Camacho e Pezatti (1996),
por exemplo.

A relacao forma e fungdo foi, pois, diferentemente equacionada. No artigo
de Votre e Naro (1989), assim como na semantica cognitiva e em alguns circulos
do chomskianismo, ela toma a feicao de uma oposicao "fatal": elas nao apenas
se opoem, como é uma delas que explica totalmente a linguagem. Tarallo, em
artigo de 1986, ao defender a sociolingiiistica parametrica, ve forma e funcao
como umbilicalmente ligados. Borges Neto e Miiller (1987) e Borges Neto
(1989) acirram o fosso: nao 6 possIvel, epistemologicamente falando, unir o
que é incomensuravel; em outros termos, a linguagem da fungdo nao pode ser
interpretada pela linguagem da forma e vice-versa. Kato (1998) ameniza as
diferengas entre as abordagens e propoe "casamentos": "E urn erro, a meu ver,
pensar que formalistas e funcionalistas nao possam vir a trabalhar juntos em
urn mesmo objeto" (1998: 162).

Se houve diferentes maneiras de lidar corn a diferenca forma e funcao,
parece-nos que, no senso comum da lingiiistica brasileira, foi a leitura de uma
oposicao ferrenha entre elas o que predominou. 0 percurso teOrico de George
Lakoff 6 exemplar do movimento de construir uma oposicao ferrenha entre
forma e funcao/cognicao. Lakoff 6 um dos mentores da semantica cognitiva e,
no processo de identifica-la nao apenas como urn modelo autonomo, mas
principalmente como o melhor modelo, delimitard a semantica formal e a sintaxe
gerativa como inimigo.2° Enquanto representante da semantica gerativa, Lakoff
aceitava, compartilhando esse postulado corn a semantica interpretativa, a
base lOgico-formal para a linguagem natural a linguagem natural se estrutura
logicamente embora ele afirmasse a centralidade da semantica. Seu trabalho
mais recente, a partir da publicacao de Metaphors we live by (1980), em co-
autoria corn Mark Johnson, inverte o postulado sobre a estrutura lOgica da
linguas naturais: é a lOgica que se estrutura atraves da linguagem natural,

19 Agradeco ao professor Roberto Camacho este esclarecimento.



PIRES DE OLIVEIRA 311

negando, pois, o passo te6rico dado por Chomsky. Urn exemplo da inversao
proposta pela semantica cognitiva é a descrigao dada ao silogismo classic°,
do tipo "Todo homem é mortal; Joao é mortal, logo ele é homem". Lakoff (1987)
defende que o raciocinio inferencial presente neste silogismo ganha sentido
via nossas experiencias corp6reas de estar dentro de um certo recipiente. E o
esquema imagetico gerado por essa experihcia que (lard suporte aos raciocfnios
legicos.

A semantica cognitiva vai se opor radicalmente a analise formal, alegando
que esta nao explica fenamenos da linguagem natural. Sao varias as crIticas de
Lakoff; citemos, dentre elas, a critica ao fato de que a abordagem formal nao
percebe a centralidade da imaginagao.Na abordagem formal, a metafora, afirma
Lakoff, é apenas urn desvio marginal, ao passo que a metafora é um processo
cognitivo ublquo. Ele esta presente no entendimento de sentengas tao banais
quanto A primavera comeca a semana que vem. Sem entrar em detalhes, basta
notar o use do verbo vir, originalmente de movimento, para estruturar nossa
concepgdo do tempo para nos certificarmos da onipresenca da metafora,
redefinida no quadro cognitivo como mapa entre domlnios da experiencia.
Outra critica feroz a analise formal diz respeito ao problema das categorias.
Segundo Lakoff, a nocao tradicional de categoria, em que algo pertencia a uma
categoria se tivesse certas propriedades necessarias e suficientes para tal,
Irk encontra respaldo em pesquisas em psicologia. Categorizamos, nos diz
Lakoff, atraves de protOtipos, membros centrais da categoria, com_os quais
outros membros mantamrelagdo de semelhanga. Assim, a categoria PASSARO
teria como membro central o pardal e o pingiiim estaria na periferia.

Lakoff (1987) une a abordagem lOgico-formal do significado ao modelo
da sintaxe gerativa de Chomsky no que ele denomina objetivismo metaffsico.
E o objetivismo metaffsico que a lingillstica cognitiva ergue como
responsavel por todos os erros de analise da linguagem e que ela, semantica
cognitiva, ira, ao comegar do zero, remediar. 0 objetivismo metaffsico se
caracteriza, entre outros, por ver a linguagem como troca de informag5o a
famosa metafora do canal descrita por Michael Reddy e por depender de uma
teoria de verdade como correspondencia. Nao é dificil notar que o objetivismo
metaffsico descrito por Lakoff 6 uma ficcao, que cria urn anteparo sobre o qual
a semantica cognitiva se constrOi. Ja dissemos que 6 possivel fazer semantica
formal sem estar comprometido corn uma metaffsica realista e sem adotar uma
teoria de verdade como correspondencia. Trata-se mais uma vez da estrategia

20 Ver em especial Lakoff (1998).
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de criar urn fantasma, o bandido que sera derrotado pelo mocinho, que dessa
forma ganha sua prOpria identidade. Como se a cada nova teoria tivessemos
que jogar fora os erros das anteriores, destruindo a visao tradicional, e iniciando
desta vez da forma correta.

Conciliados ou inimigos, o funcionalismo e o formalismo estao
definitivamente presentes na linglifstica contemporanea. A partir da decada
de 80 nao 6 mais possivel definir a abordagem funcionalista do significado
apenas negativamente, como "aquilo que nao 6 nem semantica formal, nem
argumentativa, nem semiOtica", porque o surgimento da semantica cognitiva
define os contornos de uma semantica propriamente funcionalista. A prova
de que essa abordagem ja se impos 6 a sua presenca em manuais recentes de
introducao a semantica.2' Sao testemunhas dessa abordagem no Brasil, como
ja dissemos, os trabalhos de Salomao (1978), de Machado Paes de Barros
(1985), Maria Lucia Leitao de Almeida.

No Ultimo congresso da Abralin (Florianopolis 1999), durante mesa
coordenada pelo professor Luiz Antonio Marcuschi, intitulada "Linguagem e
Cognicao", houve uma polarizacao entre as posicoes de Salomao, que
apresentou uma descricao dos modais no portugues brasileiro a partir do
quadro teorico de Sweetser, francamente cognitivista, e de Pires de Oliveira,
que, ao descrever o estado da arte das teorias contemporaneas de metafora,
argumentou que a analise lingUistica (semantico/pragmatica) conseguia explicar
mais fatos lingUisticos do que a semantica cognitiva. A abordagem lingUistica
da metafora tem sido sistematicamente criticada por Lakoff que a associa as
teses objetivistas. Ele a trata, no entanto, como se houvesse apenas uma
descricao lingUistica da metafora. Durante a sessao coordenada, discutiu-se o
problema da modularidade da mente que reproduz a disputa entre abordagens
formais que veem a mente como compartimentada e a linguagem como urn
conhecimento a parte, e as funcionalistas associadas aos conexionistas. A
posicao deFeltes foi conciliatOria, mostrando que talvez a mente sej a ao mesmo
tempo modular e conexionista; modular em certos aspectos, conexionista em
outros. Levanta-se, mais uma vez, a possibilidade de conciliar a abordagem
formal a cognitiva. Esta 6 na verdade a posicao defendida por Newmeyer
(1992).

Herdamos do debate forma e fungdo a falsa crenca de que a Unica maneira
de simbolizarmos as diferengas entre essas abordagens 6 opo-las radicalmente.

21 Ver Saeed (1997).
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Herdamos, ainda, a crenca de que semanticistas formais sao todos gerativistas.
NAT() ha, ainda que este seja o senso-comum cientifico na lingtifstica brasileira,
uma coincidencia entre gerativistas e semanticistas de orientagao lOgico-formal.
Em primeiro lugar, nao se pode confundir o conceito de formalismo, que aparece
na disputa funcionalismo versus formalismo, corn o conceito de formalizagdo,
como bem lembra Nuyts "nothing prevents the use of formalisms in the
framework of a functionalist methodology or theory" (1995: 294). Assim 6
perfeitamente possivel uma descricao formal-funcional. Em segundo lugar,
nem toda abordagem semantico-formal 6 necessariamente filiada a gramatica
gerativista chomskiana (embora todas sejam gerativistas, no sentido lOgico-
formal que precede o use chomskiano), nao havendo, portanto, concordancia
a respeito da autonomia e centralidade da sintaxe. 0 que parece unir os
semanticistas formais 6 uma certa maneira de descrever o significado, utilizando
instrumentos da logica, e a crenca, talvez melhor explicitada por Richard
Montague, de que ao menos fragmentos das linguas naturais podem ser
descritos como sistemas formais interpretados. Nao ha, contudo, acordo sobre
varios outros aspectos: 6 preciso uma semantica intensional ou basta uma
extensional é urn dos impasses. No Brasil, no entanto, o senso comum na
lingiiistica associou, num mesmo lado, gerativismo e formalismo e, no outro,
funcionalismo; o que nab impediu o desenvolvimento de abordagens formais
sem vinculo direto com o gerativismo o trabalho inedito de Borges Neto, de
lbarios (1997) podem servir de exemplo.

3. Proliferagdo de teorias: Crise na Semantica?

Estes trinta anos de semantica conhecem uma delimitagao crescente das
quatro formas paradigmaticas de descrever o significado e o seu esfacelamento
em subteorias; fragmentagao 6 atestada por varios autores (Altman, 1998;
Borges Neto, 1989; Rajagopalan, 1997a). Uma estrategia para ganhar autonomia
te6rica 6 de declarar o modelo dominante inimigo e se propor como uma
alternativa melhor, que 6 ate mesmo capaz de destruir o inimigo. Esta estrategia
de guerra supoe urn re-inicio perpetuo: a teoria nova re-coloca as questOes,
desta vez da forma certa e assim implantara (finalmente) a verdade. Supoe
ainda que nao ha espaco para a convivencia de diferengas: se urn modelo
estiver certo o outro esta necessariamente errado.

Nossos casos-estudo mostraram esta estrategia de guerra. A semantica
argumentativa e a cognitiva, em especial a praticada por aqueles que aderiram
as teses do Grupo de Berkeley, elegeram, por razoes hist6ricas a forte presenca
da descrigOes lOgico-formais -, a semantica formal como abordagem a ser
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desacreditada, quer porque ela supostamente nao daria conta de dados
empiricos, quer porque sua concepgdo de linguagem baseada, segundo
estas abordagens, na teoria de correspondencia 6 inadequada. Nao se trata
apenas de afirmar que existe apenas uma sem'antica formal, mas que ela se
vincula a uma certa metaffsica e a uma certa teoria de verdade. Estas tres
afirmacOes sao inexatas, dal falarmos em estrategia: o inimigo 6 quase urn
fantasma, urn pano de fundo sobre o qual o novo modelo se estabelece.
Descrever esta estrategia Mica nao significa endossar a crenca de que o
conhecimento se constrOi atraves do enfrentamento de teorias rivais. Ao
contrario, vimos que coexistiam a ideia da guerra e a ideia da compatibilizacao.
0 que significa, no nosso entender, que nao 6 necessario que as diferengas
sejam interpretadas como alternativas excludentes, como impossiveis de serem
t6picos de uma conversa comum. A teoria de conhecimento que sugerimos
procura mostrar que o conhecimento se constr6i na conversa na diferenca,
sem que corn isto seja necessario supor urn mesmo projeto em comum. Em
outras palavras, lido é preciso que todos os semanticistas estej am atras do
mesmo objetivo final para produzirmos conhecimento compartilhado.

Vejamos a questdo mais de perto, nos perguntando se 6 problematica a
"pulverizacao" de teorias, para citar palavras de Altman. Sera que urn
esfacelamento teOrico acarretaria a dissolucao da semantica num sem niimero
de modelos independentes? Raj ag opalan, apud B orges Neto (1989), "deplora
a "desenfreada proliferacao de aparatos teOricos" que tern como consequencia
a "crise institucion al da lingiiistica" (Borges Neto, 1989: 43):

"[a crise institucional da linguistica] se deve, entre outros fatores,
a ausencia de um anico paradigma que funcione como forca
centripeta, que ofereca urn conjunto de postulados gerais dentro
do qual se possa enquadrar uma parcela significativa da pesquisa
linguistica no Brasil" (Apud Borges Neto, 1989: 44).

A crise, cujo perigo 6 o desmantelamento da lingiiistica, teria como unica
saida a "re-aproximacao" das diversas correntes corn vistas a obtencao de um
paradigma unico, que funcionaria como forca centripeta, talvez uma meta
comum. Este 6 o mote que permite a Borges Neto questionar a possibilidade
mesma de aproximagoes entre programas cientificos: "Em outras palavras,
[esta] é a verdadeira questao: E possivel "aproximar" teorias linglifsticas
distintas?" (1989: 45) Borges Neto, obviamente, nega tal possibilidade,
assumindo, em sua argumentacao, a proposta de Kuhn (1987) quanto a
incomensurabilidade de paradigmas. Nao haveria, segundo o autor, suporte
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epistemolOgico que possibilitasse a unificagao entre a Teoria da Variagdo e a
Gramatica Gerativa, porque elas sao incomensuraveis. A soluedo de
Rajagopalan e, portanto, inviavel e utOpica "Se queremos sonhar corn utopias,
busquemos as aproximae-Oes" (Borges Neto, 1989: 64) , mas, para alivio dos
lingiiistas, nao ha, ainda segundo o autor, perigo do fim da "nao ha
por que temer a proliferaedo de teorias", porque o progresso da ciencia se da
pela competigdo de teorias conflitantes, corn a sobrevivencia da mais apta. A
moral é: "Quern puder mais, chorard menos" (Borges Neto, 1989: 63). Deixemos,
pois, que cada teoria siga o seu prOprio caminho e, se ela encontrar um
precipicio, sera naturalmente eliminada.

A citagao de Rajagopalan choca seus leitores, acostumados a ver o
autor defendendo a heterogeneidade e o pluralismo tambem Borges Neto se
surpreende corn esta posiedo, porque ye nela uma manifestagao apolinea de
desejo de unidade, e a conseqiiente presenga do dogmatismo, num autor que
ele chama de dionisiaco. Afinal oproprio Rajagopalan (1997a), em outro artigo,
assume uma posiedo ma: n consonancia corn a de B orges Neto, denunciando
a impropriedade da metLoi a da ciencia como construgdo conjunta do grande
edificio, e a necessidade de tomarmos consciencia da metafora da luta pelo
poder (e pela sobrevivencia). Neste caso, nao ha como falar em aproximagOes,
mas em guerra e imposiedo do mais forte. Na citagdo acima, no entanto, chama
atencao o pedido de Rajagopalan por uma forga centripeta unificadora, como
se sem into a lingillstica nao pudesse sobreviver. E possivel ver al a presenga
da metafora do edificio comum, aquela mesma que Rajagopalan (1997a)
descreve, utilizando a metodologia da semantica cognitiva, e critica. A metafora
da meta comum pode sustentar propostas de unificagao teOrica. Parece ser ela
que justifica a afirmagdo de Kato de que "0 ponto de vista metodolOgico nao
importa" (1998: 165). 0 que importa, podemos concluir, é a construed° do
conhecimento. E possivel unir uma gerativista, a professora Mary Kato, e urn
funcionalista, o professor Ataliba Teixeira porque, para alem das diferengas,
ha o horizonte em comum, a construed° do grande saber, sobre o portugues
brasileiro, por exemplo. Neste caso, modelos se unemporque sao guiados por
uma mesma meta.

Parecem-nos equivocadas tanto as metaforas utilizadas para descrever a
construcao do conhecimento, a da luta pela sobrevivencia e a da construe-do
do edificio, quanto as posigOes de Rajagopalan e Borges Neto, enquanto
epistemOlogos da linguistica. Enquanto epistemOlogos, os autores adotam
uma visada normativa. Borges Neto decreta, tendo em vista o fato de existir
incompatibilidade teOrica entre a Teoria da Variagdo e a Gramatica Gerativa, a
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iricomensurabilidade entre elas. Sua atitude 6 normativa porque cumpre ao
epistemOlogo descrever unificagOes, se elas ocorrem e ndo ditar que elas sdo
impossiveis. Acreditamos que a teoria de Kuhn, suporte epistemolOgico de
Borges Neto, dificulta a descrigdo de unificagoes. Rajagopalan 6 normativo
porque ao epistemOlogo riao cumpre ditar os caminhos que uma disciplina
deve seguir; se a proliferagdo de teorias em um campo do conhecimento
significar seu esfacelamento, sumigo ou unificagdo corn outras teorias, 6 esta
a histOria da disciplina e, mais uma vez, cumpre ao epistem6logo descrever o
processo, sej a ele qual for.

Vejamos, agora, porque as metaforas sdo equivocadas. A descrigdo de
um paradigma vencedor que destrai os demais pode ate ocorrer, mas este ndo
6 o imico caso na ciencia. 0 seculo XX viveu varias unificagOes e a convivencia
de teorias incompativeis Em muitos casos, parece ndo haver a eliminagdo do
modelo dominante, a filologia por exemplo. Se ha especies extintas, ha muito
mais resquicios, vestigios, retomadas. Nem mesmo quando os pesquisadores
de uma area morrem todos, o modelo necessariamentemorre. Ha, nas ciencias,
idas e vindas, mortes e renascimentos vide o renascimento da semantica
gerativa no projeto minimalista. Assim, opor modelos, como se fossem
incompativeis, pode ser uma estrategia para conceituar a sua diferenga, mas
parece ndo descrever como construfmos o saber.

Sao muitos os casos na ciencia em que compatibilizam-se teorias
incompativeis. Este pode ser o caso da Teoria da Variagdo e Gramatica Gerativa,
citado varias vezes como exemplo de uma leitura complementar entre forma e
fungdo; afinal, é fato que ha uma sociolingilistica parametrica. Neste sentido,
o trabalho de Fleck (1979) sobre a sifilis parece ser exemplar, porque a
reconstrugdo histOrica do conceito de sifilis mostra que ele 6 o resultado da
combinagdo de teorias incompativeis." E, pois, possivel construir coerencias
onde ha diferengas, porque os pesquisadores acertam seus rel6gios de
metalinguagens, compreendem os termos de uma teoria na linguagem da outra.
Importa ao epistemOlogo, assim me parece, entender como ocorrem
interpretagbes.deuma teoria por outra, de tal sate que dali surge uma linguagem
comum. A pergunta deveria ser, entdo: como o termo `variagdo', por exemplo,
6 lido na conversa entre a Teoria da Variagdo e a Gramatica Gerativa. Colocando
a questdo para as semanticas nos perguntarfamos: como, numa semantica
lOgico-argumentativa, o termo `argumento' seria entendido?

22 Sobre a epistemologia fleckiana ver Ilari e Pires de Oliveira (1991).
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Combinamos, na nossa interpretagao da construgao do conhecimento, a
proposta fleckiana de ver o conhecimento como "comunicagao" de sentidos,
a demonstragdo dada por Davidson (1984) de que o conceito de
incomensurabilidade de paradigmas em Kuhn nao é possivel logo, ha sempre
possibilidade de "traduzir" de uma linguagem para outra e a explicagao
sobre o funcionamento da comunicagao dada por Davidson (1986). Seu
esquema de comunicagao nao supoe a necessidade de urn cOdigo
compartilhado antes do ato de comunicagdo, mas graus de convergencia de
interpretagOes (intencionalidades). Ele afasta corn isto tanto a
incomensurabilidade radical quanto a transparencia da comunicagao. Nesta
forma de ver o conhecimento, é da conversa que emergem os significados
primeiros, o conhecimento compartilhado, que embora volatil, interfere nas
teorias diferentes que cada modelo necessariamente tern. Assim, acreditamos,

possivel descrever a diferenga entre forma e fungao na conversa que se
estabeleceu entre eles e verificar as mudangas de sentido que dali emergiram
e o conhecimento ali gerado. Este modelo comunicacional permite afastar a
metafora da construgdo do conhecimento como a execugao do grande projeto
em comum. E ingenuo acreditar que estamos engajados num mesmo projeto, a
menos que compreendamos este projeto de uma forma tao ampla que ele perde
seu poder explicativo. Nao estamos todos falando sobre o mesmo, quando
falamos sobre linguagem e nem 6 preciso que estejamos.

Nossa rapida reconstrugdo da constituigao de modelos na semantica
nos da a dica para entendermos a diversidade sem precisarmos afasta-la na
homogeneidade do projeto final ou torna-la insuperavel no isolamento de
cada teoria: o conhecimento em si mesmo parcial e fragmentado se constrei na
conversa propiciada pela diversidade de abordagens. Neste sentido, a
diversidade e condigao necessaria para o conhecimento. Se todos fizessem
semantica formal seria o fim da semantica. A melhor metafora nao 6, portanto,
a do projeto Unico, nem a dos caminhos isolados, mas cue uma conversa na
diferenga; quanto mais conversamos, mais os conceitos circulam, mais revisoes
sao necessarias, mais conhecimento comum 6 gerado. Evidentemente a
conversa 6 mais animada se os participantes tiverem clareza do seu lugar, da
sua diferenga corn relagao ao outro; e 6 daqui que se conclui o contrario da
afirmagao de Kato (1998): 6 muito importante o ponto de vista epistemolOgico
e quanto mais clareza tivermos sobre ele mais produtiva pode ser a conversa,
precisamente porque entendemos melhor nossos limites te6ricos.

Assim, ao contrario de Kuhn, acreditamos, como Davidson (1984), que
ha sempre a possibilidade de tradugao mesmo que ela signifique sempre
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alteragOes, porque embora os sistemas de medigdo n-do sejam identicos e
possivel entende-los a partir do nosso prOprio sistema. Sao as traducoes,
alias, que nos permitem conversar mais e quanto mais conversamos melhor a
nossa teoria sobre a teoria do outro, maior o nosso horizor de conhecimento.
Alem disso, se as nogoes de yerdade e objetividade sac) inter-subjetivas,
ent-do é precisamente no dialogo, mesmo que polemic°, momento em que as
diferengas ficam expostas, que somos mais objetivos e em que a verdade,
sempre parcial, p ode emergir. E neste sentido que s6 podemos concordar corn
Ruben (1995): os debates sad absolutamente fundamentais para a construgdo
do saber.

"[homens que a maioria de nos pretende ser, os que conversam
entre si a partir de seus proprios recursos, usando sua propria
linguagem para por os outros d prova e, reciprocamente, se
submetendo eles mesmos a essa.] Aqueles que agem assim, temos,
voce e eu, a meu ver, que imitar, trocando urn corn o outro palavras
que sejam as nossas proprias, a fim de poi- a prova tanto sua
verdade quanto nos mesmos" (Socrates, Protagoras de Platao).
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ABSTRACT: This paper traces the history of the study of pragmatics in Brazil. It
is shown that Brazilian researches have, by and large, remained attentive to
major developments in the field taking place elsewhere in the world. Of
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Sao varios os fatores que dificultam qualquer tentativa de averiguar as
pesquisas no campo da pragmatica no Brasil. 0 primeiro e o mais importante
deles nada tern a ver corn as condigoes sabidamente precarias de pesquisa no
pais, mas sim a prOpria indefinicao a respeito do que vem a ser a pragmatica
ou sej a, trata-se de algo que atinge todos os pesquisadores no mundo inteiro.
Ao apresentar urn volume de artigos dedicados a pragmatica, publicado em
1983, Vogt (1983: 7) ja avisava: "Hoje a pragmatica sao muitas coisas, sem ser
nenhuma em especial". Passadas uma decada e meia, a situacao permanece
inalterada, como bem evidencia a afirmagao feita pelo presente autor no texto
de apresentacao ao numero 30 dos Cadernos de Estudos Lingiiisticos da
Unicamp, dedicado a pragmatica: "A pragmatica ainda é vista por muitos
estudiosos, nao sem razdo, como urn verdadeiro saco de gatos" (Raj agopalan,
1996:6), ou ainda, "0 interesse da pragmatica, para mim, sempre foi a inexistencia
da disciplina propriamente dita na verdade, parece muito mais sensato falar
em pragmaticas, no plural".

Na mesma coletanea apresentada por Vogt, constava urn artigo de
Guimaraes no qual o autor abria a discussao dizendo o seguinte: "Os estudos
sobre .a linguagem tern sido incluidos ha muito e, de modo mais intenso, nos
illtimos 30 anos, estudos que tem sido colocados como o objeto da pragmatica.
No entanto tais estudos, como de resto qualquer outro tipo de reflexao sobre
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a linguagem, nao se apresenta, e nem poderia, como urn conjunto monolitico e
imico." (Guimardes, 1983: 15). Trata-se, na verdade, de urn outro fator que
dificulta qualquer esforgo de relatar as pesquisas na area da pragmatica: nao
existe, nem de longe, nenhum consenso sobre como e quando surgiu a area de
investigagdo. De acordo com Guimardes, "para nao sair dos limites relativos
ao tempo da chamada lingiiistica moderna, podemos dizer que [a hist6ria da
pragmatical remonta ao filOsofo americano Charles S. Peirce" (ibid.). No
entanto, segundo o Penguin Dictionary of Philosophy (Mautner, 1996), o
termo 'pragmatica' se estabeleceu a partir dos anos 1930, gragas aos esforgos
de Charles Morris. Levinson concorda, porem faz questdo de ressaltar que
"Alan dessa ligagdo, ha muito pouca relagdo entre a pragmatica e as doutrinas
filosOficas de pragmatismo" (1983: 1). Nas palavras de Lyons (1977: 119),
"Decerto, pode-se argumentar que as origens da distingdo tripartiste [sintaxe,
semantica, pragmatical na concepgdo peirceana da ciencia geral de semi6tica
sdo, hoje em dia, mais ou menos irrelevantes quanto ao modo como essa
distingdo é tragada pelos linguistas e fil6sofos". Na contramdo desses
estudiosos estdo Brigitte Nehrlich e David Clarke que, em seu livro
relativamente recente (Nehrlich & Clarke, 1996), se esforgam para procurar
achar as rafzes da pragmatica contemporanea nos fins do seculo XVIII.

Gazdar (1979: 2) nos dduma excelente dica sobre o porque de tamanha
indefinigdo em torno do use do termo 'pragmatica': "... nos 30 anos que se
passaram entre a monografia de Morris e o trabalho de Montague intitulado
`Pragmatica', quase ninguem estudou nada que o prOprio pesquisador
chamasse de `pragmaticam. Esse fato, facilmente comprovado ate nos dias de
hoje, inclusive no Brasil, pode ser considerado como o terceiro fator mais
importante quanto a dificuldade em averiguar o "state of the art" em pragmatica.
Em conferencia proferida p or ocasido da 48' reunido anual da SBPC realizada
em Sao Paulo, Marcuschi (1996) lamenta o quadro confuso que encontrou
quando se propos a fazer um levantamento sobre o interesse dos
pesquisadores nas diferentes subareas da Lingiiistica. A frustragdo do autor,
contida no seguinte desabafo, ilustra bem o estado de coisas. Eis as suas
prOprias palavras (Marcuschi, 1996: 21-2):

possivel que eu nao seja a pessoa mais indicada para classificar
essa massa de dados. Ha muita coisa que imaginei ser da area de
Teoria Literdria, Teoria da Cultura ou outras Teorias. Posso
honestamente garantir que me esforcei para nao falsear a visao
dos faros. Confesso tambem que as caracterizardes [como elas se
encontram feitas] nao me agradam, pois elas mascaram os fatos.
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Ha mais trabalhos de sintaxe e fonologia do que se imagina, mas
eles autocaracterizados como linguistica indigena (descricao
fonologica, sintatica) ou, entao, psicolingtifstica (aquisictio da
sintaxe, da fonologia). Nao ha nada que se caracterize ou que se
identifique de maneira explicita corn semantica ou pragmatica. Mas
muitos dos trabalhos estao impregnados de semantica epragmatica.
Nao, porem, de uma forma mais tecnica e teoricamente centrada.
(enfase acrescida).
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0 autor prossegue apontando que a mesma indefinigao pode ser
encontrada nos resumos dos seminarios da ANPOLL, dos congressos da
ABRALIN, e n as programagoes e nos Anais do GEL.

Urn excelente indicativo da confusao que paira sobre a questao da
delimitacao das subareas dentro da lingiiistica é a grande divergencia entre os
estudiosos no que diz respeito a proximidade entre elas ou mesmo as possiveis
relacoes hierarquicas. Enquanto para Orlandi (1996: 33) ha uma "diferenca
fundamental" entre a pragmatica e a analise de discurso, diferenca esta que
estaria ligada a "prOpria nocao de discurso", na Otica de Possenti (1996: 72),
"A inclusao ou exclusao, em uma teoria do discurso, de pontos de vista da
pragmatica, da histOria ou da psicanalise nao é obviamente uma questao
simples: nem se deve crer que seja ditada pelos fatos, o que seria empirismo
grosseiro, nem que seja ditada exclusivamente pela decisao do pesquisador
de favorecer uma hipotetica pureza teOrica. Trata-se, em geral, de uma questao
de politica de conhecimento". Ha outros pesquisadores que preferem seguir
uma certa tradigao ja consagrada que apela para a nocao de contexto para
separar a pragmatica da semantica. E preciso acrescentar no entanto que a
prOpria floc-do de contexto e um tanto complexa e cabeluda. Moura (1999)
sintetiza bem o problema inerente a pratica de dividir o bolo de significagao
entre a semantica e a pragmatica corn base no conceito de contexto. Em suas
palavras, "A fronteira entre semantica e pragmatica é norma1mente tragada a
partir da nocao de contexto. A significagao que depende de contexto e colocada
no camp o de pragmatica; o problema e que uma definicao precisa de contexto
raramente é fornecida, e a divisao entre semantica e pragmatica continua muito
fluida."(Moura 1999: 66). Na medida em que dao a entender que a subarea mais
abrangente seria a analise de discurso (na qual pensar-se-ia a possibilidade
ou nao de incluir os pontos de vista da pragmatica), Castilho e Altman (1994:
34) parecem entender a relagao entre as duas areas de forma exatamente oposta.
Em suas proprias palavras, "Varias areas de atuagao se somaram ao "nticleo
duro" da Fonetica e da Fonologia, da Morfossintaxe e da Semantica, e hoje o
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pais conta com especialistas respeitaveis atuando na Sociolingiiistica, na
Psicolingiiistica, na Lingiiistica Indigena (ou AntropolOgica), na Pragmdtica
(corn seus ramos Andlise do Discurso, Andlise da Conversacdo, LingUistica
do Texto)" (enfase acrescida). Dascal (1982: 20), por sua vez, entende que o
estudo linguistic° do texto (a enfase é do referido autor) "esta intimamente
ligada a ternatica da pragmatica". "Se ampliarmos," diz ele (Dascal 1982: 21),
`.... a nocao de `contexto de enunciagdo' de modo a faze-1a conter tambern, o
que parece natural, o contexto verbal (enunciados anteriores e posteriores)
em que se insere o enunciado investigado, sera facil entrever como se liga a
pragmatica, enquanto investigacao de todos os aspectos do `contexto' que
influem na interpretacao de urn enunciado, corn o estudo do `texto' (seqiiencia
mais ou menos longa de enunciados).

Talvez a maior divergencia entre os lingiiistas que atuam na area de
pragmatica seja na questao da necessidade ou nao de demarcar e, se a
resposta for "sim", como tracar a linha divisOria entre a pragmatica e a
semantica. E born lembrar, antes de mais nada, que ate pouco tempo aids, a
palavra "pragmatica" simplesmente nao constava dos programas e nomes das
disciplinas dos cursos de pOs-graduagdo em lingiiistica nas universidades
brasileiras. TOpicos como a teoria dos atos de fala, a teoria de conversacao de
Grice etc. que, quase unanimemente sao considerados como estando dentro
da alcada da pragmatica se encontravam como parte-do conteudo da disciplina
de semantica. No caso da Uhicamp, a "emancipagdo" da pragmatica como
disciplina separada da semantica ocorreu relativamente recente nal° obstante
afirmativas como a de que "0 crescimento da producao em campos como os
da Psicolingufstica, Semantica(s), Pragmatica(s), linhas de investigacao que
desde a fundacao da IEL [Institute de Estudos da Linguagem, unidade que
abriga o Departamento de Lingiiistica na Unicamp] se prenunciavam fortes,
acompanhou-se de significativa revisao empirica e teOrica dos limites
extensionais.da analise lingiiistica e dos aspectos a ela pertinentes" (Altman,
1998: 219). Assim, na nota informativa sobre o departamento e seus cursos
que consta do primeiro mimero dos Cadernos de Estudos Lingilisticos da
Unicamp, nao ha sequer uma mencao da palavra 'pragmatica' e, das 29
dissertacOes de mestrado ate entao defendidas, apenas uma, a do Prof. Joao
Wanderley Geraldi, ostenta a palavra em seu titulogSe a Semantica fosse tambem
Pragmdtica ou Para uma Andlise Semantica dos Enunciados Condicionais
(Mesmo assim, o que o tftulo efetivamente promete e um tratamento semantic°
do fenomeno sob enfoque).

Num trabalho apresentado na reunido anual da S .B.P.C. em 1982,

3
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Gomes de Matos (1982) observa a ausencia da pragmatica como disciplina na
grande maioria dos programas de pOs-graduagdo em todo o territOrio nacional.
As disciplinas mais compartilhadas eram, segundo o autor, fonologia, sintaxe,
semantica, e teorias lingiiisticas. Ao analisar as dissertagoes ate entao
defendidas em 4 mestrados de universidades brasileiras as universidades
escolhidas foram a PUC-SP, a UFSC, a UFMG, e a UFPE, descobriu-se que, de
todas as dissertagOes, apenas 2 lidavam corn a pragmatica, sendo uma da
PUC-SP e a outra da UFPE.

E preciso deixar claro que, o que se verifica nas universidades
brasileiras acerca da indefinigao do conteildo da pragmatica enquanto
disciplina autonoma é simplesmente um reflexo de uma tendencia ha muito em
evidencia na Europa e nos Estados Unidos. Trata-se da tendencia de relegar a
pragmatica a urn segundo piano, ou considera-la como um apendice da
semantica. Na Franca, a escola que surgiu sob inspiragao de Ducrot, chega a
pleitear uma "pragmatica integrada", ou seja integrada a semantica (cf. Ducrot,
1977; Vogt, 1977). Do outro lado do Canal da Mancha, Kempson (1977) defende
uma semantica bem mais "magra", fiel as condigoes de verdade, implicagbes e
acarretamentos lOgicos etc. e, quase no desfecho do seu livro, confessa que
"Nao ha dilvida de que a Cinderela deste livro tem lido a area de pragmatica"
(Kempson, 1977: 192). Aquino Brasil, o livro de Ilari e Geraldi (1985) optapor
uma divisdo de bolo nessa mesma linha. Os fenomenos como sinonimia,
antonimia, hiponimia e duplicidade de sentido sao tratados como "temas
semanticos mais tradicionais" (p. 41), ao passo que alguns fenomenos que
sao amplamente reconhecidos como pertencentes ao campo da pragmatica
(ver, por ex., Lobato 1987: 130) tais como deixis, atos de fala, implicaturas
conversacionais, e ate mesmo operadores argumentativos sao tratados sob
o rOtulo dos "fenomenos que demonstram a `presenga do homem na lingua'
(expressao devidamente creditada a Emile Benveniste). Cabe lembrar tambem
que, ao se debrugar sobre alguns aspectos sintaticos da sentenca imperativa
no portugues brasileiro, Faraco (1986:14) chama a atengdo para "um process°
interessante de mudanga lingiiistica no portugues que poderiamos chamar
tentativamente de especializagao pragmatica".

A indefinigdo quanto a demarcagao da linha fronteiriga entre os
dominios da semantica e da pragmatica tambem geraram algumas polemicas
interessantes. Em duas dessas, ja bastante comentada na literatura, o presente
autor teve participagao. As duas polemicas estdo registradas nos seguintes
conjuntos de ties artigos cada: Rajagopalan (1983 a), Kato (1983), e Rajagopalan
(1983 b); Bari (1984/1987 ), Rajagopalan (1987), Bari (1987a). A primeira polemica
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teve como porno de discOrdia os casos de verbos performativos no negativo,
ao passa.que a segunda se deu em relagdo as construgOes simetricas. Esses e
outros autores deram vazao a constante preocupagdo no sentido de separar a
semantica da pragmatica, mesmo reconhecendo que os problemas se
avolumavam de todos os lados. Houve tambem propostas mais categOricas e
taxativas. Entre elas esta a seguinte colocagdo de Perini (1985a: 46): "0 estudo
do significado literal é geralmente chamado "semantica"; o estudo dos fatores
que modificam esse significado literal (para aqueles que colocam assim a
questao) é colocado na "pragmatica". Perini se apressa para acrescentar o
seguinte: "Nao existe criteria universalmente aceito para distinguir pragmatica
de semantica; e nenhum dos criterios correntes é realmente preciso".

Corn base em dados recolhidos nos Cadernos de Estudos
Lingiiisticos (CEL) da Unicamp, Altman (1998: 227) distingue 3 tendencias
nos estudos de significagdo. "Em Ultima instancia," acrescenta a autora, "a
pertinencia da chamada dimensao pragmatica da linguagem, na analise
semantica das linguas naturais, pode ser apontada como o grande divisor das
aguas das principais orientagOes e tambem das principais polemicas que
surgiram nos CEL, durante o perfodo". A primeira tendencia, segundo Altman,
é centrada na analise gramatical e ye na pragmatica "urn papel marginal' .

Pertencem a essa tendencia Dascal (1982b), Ilari (1981, 1987), Francesconi
(1982), Ilari e Mantoanelli (1983) e Gallego (1987). Como mote dessa tendencia,
Altman (1998: 227) cita as seguintes palavras de Ilari: "... o apelo a solugoes
pragmaticas [em muitos casos] vale par uma busca intuitiva, legitima, dos
fatores que determinam as diferengas de leituras, e como maneira ilegftima de
desobrigar-nos de representar tais fatores nas expressOes produzidas pela
sintaxe..." (Ilari, 1981: 57). A segunda tendencia a que refere Altman tambem é
centrada em categorias gramaticais porem "procura incorporar, a diferenca da
anterior, componentes pragmaticos na elaboragao de uma teoria semantica".
(Altman,'1998: 228). Os trabalhos citados como representantes dessa tendencia
sao: Vogt (1978), Guimardes (1985), Tfouni (1984) e Fuchs (1985). A terceira
tendencia "seria englobante em relagdo a sintaxe e a semantica" e, segundo
Altman, tern como representantes Rajagopalan (1984, 1987), Parret (1984),
Jacques (1985), Lorenz (1986) e Dascal (1986).

Os dados de Altman, utilizados no paragrafo anterior, se referem
revista da Unicamp (Cadernos de Estudos Lingiiisticos). As polemicas entre
as tres tendencias par ela distinguidas tambem foram travadas tendo a revista
D.E.L.TA como palco. Muller (1988) e Bari (1987) sao exemplos disso. Alias,
no ambito da revista D.E.L.T.A., foram diversos os confrontos entre os
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partidkios de formalismo e aqueles que pleiteavam apelo a fatores externos
incluindo contexto de enunciacao, funcoes comunicativas etc. Essas polemicas
na verdade se con fundem corn as polemicas sobre os respectivos meritos da
semantica e da pragmatica. E possivel argumentar que a prOpria polemica
"formalismo vs. funcionalismo" tern muito a ver corn a questa° da pragmatica
compreendida sob urn certo prisma. Trata-se da tendencia de identificar a
pragmatica corn tudo o que diz respeito ao uso da lingua em oposicao
gramatica (leia-se sintaxe, acrescida de uma interpretacao semantica). Uma vez
colocada nesses termos, a demarcacao entre a gramatica da forma e a pragmatica
do uso (ou das funcoes) vai ser feita em uma das seguintes maneiras: (a)
defendendo uma gramatica enxuta, repleta de regras deterministicas corn
"output" satisfatOrio sempre garantido; a pragmatica cabe, neste caso, explicar
tudo o que nao se explica na gramatica (b) propondo uma gramatica bastante
ampla, "frouxa", corn muitas regras probabilisticas, heuristicas, e estocasticas;
boa parte da pragmatica 6, dessa forma, incorporada a gramatica.

A polemica entre Perini (1985) e Kato (1985), logo no primeirissimo
framer° da D.E.L.T.A., exemplifica o confronto entre as duas °Noes (a) e (b)
acima referidas. Enquanto Perini defende uma "gramatica adaptada para as
necessidades de comunicacao", Kato prefere que os fatos analisados por
Perini sej am analisados "como um fenomeno de uso". Da mesma forma Naro e
Votre (1989) advogam uma postura eminentemente funcionalista como
alternativa a abordagem formal, a qual 6 rechagada por Nascimento (1990) corn
base num argumento de que as duas propostas sao incomensuraveis,
argumento este que 6 reforcado por Dillinger (1991). Naro e Votre definem seu
objetivo da seguinte forma: "A hipOtese fundamental desta proposta e que do
uso da lingua a comunicagao na situagdo social origina-se a forma da
lingua, corn as caracteristicas que the sac) peculiares, inclusive, diferentes
graus de instabilidade associados a diferentes subsistemas. Isso supoe
entender a lingua como urn objeto maleavel, probabilistic°, e nao nao-
deterministico" (Naro e Votre, 1989: 169-70). Utilizando uma metafora que é
atribuida a Redford, Nascimento diz: "... uma perspectiva de uso da lingua esta
para o manual do construtor assim como o gerativismo esta para as leis que
regulamentam as construcoes. Isso quer dizer que a teoria apenas estabelece
os principios segundo os quais uma sentenca e ou nao bem formada, sem
nada dizer sobre os usos que o falante faz dentre as formas autorizadas pela
teoria" (Nascimento, 1990: 95). Convern lembrar que a posicao de Nascimento
se assemelha a de Kato que, em sua resposta a Perini, argumentara que "As
formas que Perini considera agramaticais sao, dentro dessa concepgao, vistas
apenas como nao-ocorrentes ou nao produtivas. Como fenomenos de uso e
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nao de regra gramatical ..." (Kato, 1985: 119). Ha, porern, uma importante
diferenca entre eles. Enquanto Nascimento considera formalismo e
funcionalismo abordagens distintas e nao necessariamente conflitantes entre
si, Kato parece entender que ha uma escolha a ser feita entre as duas
alternativas. Por sua vez, Naro e Votre tambem nao acreditam que a escolha
entre as duas seja uma mera questao de gosto pessoal, mas sim algo a ser feito
corn base nos resultados concretos e mais satisfatdrios embora,
diferentemente de Kato, sua preferencia seja a favor da abordagem funcional.

Corn base em Dik (1981), Neves (1994) contrapoe o paradigma formal
(PFO) ao paradigma funcional (PFU) e explicita nada menos que 8 "topicos de
confronto" mais tarde "transfor[mando] sete desses tOpicos em sete questoes".
A questao sete, tal qual e elaborada por Neves (1994: 69), interessa a presente
discuss ao .

Qual a relagao entre a pragmatica, a semantica e a sintaxe?

No PFO, a sintaxe 6 autonoma corn respeito a sintaxe [sic creio que
trata-se de um erro de datilografia, a autora, ao que parece, quis dizer,
semantica]; a sintaxe e a semantica sao autonomas corn respeito a pragmatica;
as prioridades vao da sintaxe a pragmatica, via semantica.

No PFU, a pragmatica 6 vista como o quadro abrangente no qual a
semantica e a sintaxe devem ser estudadas. A semantica 6 instrumental em
relagao a pragmatica e a sintaxe 6 instrumental em relagao a semantica. Nessa
visao nao ha lugar para uma sintaxe autonoma.

Em trabalho publicado dois anos mais tarde, a autora coloca a questao
nas seguintes palavras: "Na gramatica funcional, nogoes 'pragmaticas'
relativas as escolhas que o falante faz para distribuir a informagao de seu
enunciado sao entendidas como internas a gramatica. Essa visao, que,
necessariamente relaciona padrOes discursivos a padroes gramaticais, faz uma
integragao da pragmatica na gramatica" (Neves, 1996: 34). Cabe salientar que
os formalistas rechagam qualquer tentativa de incorporar fatores pragmaticos
a gramatica. A primeira pergunta que foi feita a Chomsky apps sua conferencia
"Novos horizontes no estudo da linguagem" proferida no Rio de Janeiro em
dezembro de 1996 foi "Por que o senhor parou de usar o termo sintaxe?" (cf.
Chomsky, 1997: 73). Em sua resposta, Chomsky diz, entre outran coisas, o
seguinte:
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Em minha opiniao praticamente tudo o que se denomina
semantica e sintaxe. Tern aver corn alguma coisa que esta passando
dentro da cabeca. Corn representacaes internas que sao objetos
simbolicos e como interagem e assim por diante. .1 as pessoas
que estivessemtrabalhando corn a verdadeira semantica estariam
falando da relactio entre o que esta na cabeca e o que esta la fora
no mundo, as coisas sobre as quais as pessoas falam. Quase
ninguem trabalha sobre isso. E um problema muito dificil. Aquilo
corn que as pessoas trabalham é a relacao entre o que esto dentro
da cabeca e a maneira como e interpretado.
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Voltando ao artigo de Neves, a autora concorda corn Nascimento
(1990) que "nao cabe considerar uma ou outra como melhor opgdo, pelo simples
fato de que cada uma tern diferente objeto de estudo, e, a partir daf, diferentes
pressupostos, objetivos, e metodologia". Contrariamente a situagao verificada
corn respeito a Kato e Naro / Votre, onde ambos estao de acordo sobre a
necessidade de se fazer uma escolha, mas divergem quanto a escolha,
Nascimento e Neves nao veem a necessidade de conflito de interesses entre
formalismo e funcionalismo, embora cada urn tenha sua preferencia por uma
das opgoes te6ricas distintas. De modo geral, os pesquisadores que pleiteiam
pluralismo na linguistica concordam corn Nascimento e Neves sobre a
possibilidade de convivencia pacifica e harmoniosa entre abordagens
diferentes. Franchi (1994) e Borges Neto (1996) sao exemplos ilustrativos.
Borges Neto (1996: 5-6) defende a tese de complementaridade entre as
diferentes "visadas" da seguinte forma: "Dado o grande 'Rimer° de relagOes
que a linguagem mantem, nao temos condigOes de decidir por onde 6 que
vamos comegar a aborda-la. Toda abordagemproposta vai [ser] sempreparcial
e arbitraria. A palavra de ordem aqui 6 escolha. E escolher implica em deixar
algo de fora".

De qualquer forma, 6 fato inegavel que os simpatizantes da corrente
funcionalista recorrem corn freqiiencia a pragmatica, como pode ser facilmente
constatada por uma consulta a bibliografia representativa (cf. Mollica, 1994:
79; Brito: 1994:80). Alguns analistas de texto tambemreconhecem a importancia
de consideragOes pragmaticas em seu trabalho. Diz Martins (1993: 253): "Os
pre-requisitos de coerencia de urn texto ou discurso [passam por] relagoes
que sao de natureza pragmatica, embora, dependendo da analise, se passam
priorizar outros niveis de relagao como o semantico". Em entrevista concedida
a Dutra (1993), Sandra Thompson reforga uma certa caracterizagao da
pragmatica segundo a qual ela deve se voltar a unidades maiores que a
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sentenga. Em resposta a uma pergunta a respeito da tendencia de usar o termo
`analise do discurso' como sinonimo a todas as an alises que envolvem aspectos
pragmaticos, a lingiiista norte-americana diz o seguinte: "Ha muita gente
trabalhando ja ha algum tempo em pragmatica. Acontece que ha varias
pesso as aqui que, embora se digam interessadas em pragmatica, estdo
trabalhando unicamente ao nivel da sentenga isolada. Inventam sentengas e
discutem essas sentengas a luz dos atos de fala, discutem seu significado e os
contextos em que podem ser usadas. Eu acho esse enfoque urn tanto limitado,
porque nao se observa o contexto real, de fato, desses dados lingiiisticos
esse ndo é enfoque empirista." (Dutra, 1993: 218). A importancia de analisar
dados autenticos tambem foi ressaltada por Mollica e Roncarati (1991).

Se a preocupagao no sentido de trabalhar com dados recolhidos da
vida realmente vivida pelos usuarios de lingua e ndo inventados pela
imaginagdo fertil dos pesquisadores une a pragmatica as areas como analise
de discurso, analise conversacional, lingiiistica de texto, e sociolingtiistica, é
de se esperar que os pesquisadores que se interessam pela pragmatica tambem
se interessem pelas questoes que sdo tratadas sob o retulo de "linguistica
aplicada". E interessante mencionar a esse respeito que a ream publicada
Concise Encyclopedia of Pragmatics (Mey, 1998) contem verbetes como
`Lingiiistica aplicada', `Lingiiistica aplicada sociolinguistica', `Educagdo em
Black English em Reino Unido/ nos Estados Unidos' , `Discurso' , `Analise de
discurso e literatura', `Discurso, ideologia e literatura', `Linguistica
emancipataria', 'Etnografia de fala', 'Functional sentence perspective' ,

`Linguagem e poder' , `Gramatologia', Interlingua', `Linguagem como realidade
social', `Linguagem e sociedade", Lingua para fins especfficos: pedagogia',
`Metodos de ensino de lingua', Imperialism° lingiiistico', `Pragmatica literaria',
`Sociolingiiistica', e `Lingiiistica de texto', entre outros assuntos. A grande
variedade de assuntos tratados é prova de que a pragmatica mantem vfnculos
corn muitas outras disciplinas, assim como muitas das demais subareas dentro
da lingufstica. Uma rapida consulta ao livro de resumos das comunicagoes
apresentadas durante o 6° Congresso Internacional de Pragmatica em Reims,
Franca, em 1998, evidencia o crescente ntimero de pesquisadores na area,
assim como a grande variedade de questoes que os atraem. Por sinal, o tema
central escolhido para o referido congresso foi `Ideologia'.

Os possiveis pontos de encontro entre a pragmatica e a lingufstica
aplicada, ambas definidas em termos amplos, foram sinalizados nas seguintes
palavras de Mey (1993:286), que pede que a pragmatica fique cada vez mais
voltada as questOes de interesse social:
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A questao de uma pragrnatica socialmente sensivel é intimamente
ligada is relaceio entre a lingiiistica como uma `ciencia pura' e a
pratica de lingiiistica enquanto aplicada ao use da linguagem
pelas pessoas, ao que elas fazem corn as palavras', para usar
uma formula que esta d Beira de se tornar banal. Tradicionalmente,
essa cisao na lingiiistica se redundou numa divisao da disciplina
em duas alas principais que parecem nao conseguir conversar
entre si: a lingiiistica teorica e a lingiiistica aplicada.
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Para Mey, uma pragmatica socialmente sensfvel conseguiria superar a
distancia entre a parte teOrica e a parte aplicada. Tentativas como as de Mey,
como tambour as de Cameron et al. (1993), Rampton (1995, 1997), Fairclough
(1989, 1992) de interrogar a lingiifstica teOrica, procurando torna-la eticamente
responsavel e consciente das suas implicacoes ideolOgicas estao abrindo
novos caminhos para os pesquisadores em pragmatica. Corn base nas
propostas de Hymes (1980), Rampton argumenta que a prOpria atividade de
construir teorias é algo que se processa no mundo real (cf. Rajagopalan,1999a
& b). As seguintes palavras de Pennycook (1998: 24) sac) bastante eloqiientes:

Como lingiiistas aplicados, estamos envolvidos corn linguagem e
educactio, uma confluencia de dois dos aspectos mais
essencialmente politicos da vida. Na minha viseio, as sociedades
sao desigualmente estruturadas e sao dominadas por culturas e
ideologias hegemonicas que limitam as possibilidades de
refletirmos sobre o mundo e, conseqiientemente, sobre as
possibilidade de mudarmos esse mundo.

A guisa de conclusao, podemos dizer com seguranca que a pragmatica ja
se encontra numa fase bastante amadurecida. A indefinicao quanto as suas
linhas de fronteira nao pode ser atribufda a falta de consolidacao da area nos
meios academicos. Ao que parece, a indefinicao é algo tfpico da prOpria natureza
dessa subarea da lingufstica. Em sua introducao a coletanea de textos em
pragmatica, Dascal (1982: 7) chega a dizer que "uma das preocupacOes
fwidamentais dos `pragmaticistas' é a de justificar a inclusao de um componente
pragmatic° na teoria da linguagem'. Ou seja, na-o muito tempo atras os
pesquisadores que enveredavam pelo caminho da pragmatica se viam na
necessidade de se desculpar e reivindicar seu lugar junto com seus colegas
que trabalhavam nas areas supostamente mais nobres. Ja se foi aquele tempo.
Curiosamente, numa conferencia proferida apenas 2 anos ap6s a publicacao
do referido livro, Castilho (1984) faz um apanhado geral dos trabalhos
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desenvolvidos nos quinze anos anteriores sob a egide do GEL (Grupo de
Estudos Lingiifsticos do Estado do GEL) e observa que um dos tress centros
de interesse dos pesquisadores e "o da Pragmatica e da Lingiiistica do Texto,
nisto que parece configurar uma ruptura corn os paradigmas vigentes e o
comeco de uma nova revolucao na Lingiiistica, corn expansao de seus domfnios
para as areas cobertas ate aqui por outras disciplinas, tais como a Teoria e a
Critica Literaria, a Estilistica, a RetOrica, a velha Filologia." (Castilho, 1984: 13).
Trata-se, portanto, de duas tendencias opostas, uma de submissao e apologia,
notadapor Dascal, e a outra, de desafio e confronto, identificada por Castilho.

A futurologia e sempre urn empreendimento arriscado, ja que nao se
dispOe de nenhuma bola de cristal confiavel. Mas, se dicas que o moment()
presente nos oferece querem dizer alguma coisa, dir-se-a que a pragmatica
podera vir a ser a Unica ponte para estabelecer dialogos frutfferos corn as
disciplinas conexas, como ja previam as palavras de Castilho.
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Abstract: A survey of the research on language acquisition is presented, in
which the major trends, controversies and findings of the last 30 years are
highlighted. The study of language acquisition carried out in Brazil is
situated within the broader context of the research in this area. The
perspectives of a theory of language acquisition are considered.
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0. Introducao

Este artigo apresenta uma retrospectiva do estudo da aquisicao da
linguagem, situando a pesquisa em Aquisicao da Linguagem conduzida no
Brasil nos illtimos 30 anos nos desenvolvimentos te6ricos desse campo, que
tomaram forma em meados deste seculo.

A aquisicao da linguagem apresenta-se como uma questao fundamental
na Teoria Lingiiistica e no estudo da cognicao humana. 0 estudo da aquisicao
da linguagem visa a explicar de que modo o ser humano parte de urn estado no
qual nao possui qualquer forma de express-do verbal e, naturalmente, ou sej a,
sem a necessidade de aprendizagem formal, incorpora a lingua de sua
comunidade nos primeiros anos de vida, adquirindo urn modo de expressao e
de internao social dela dependente.

0 material empirico de que esse estudo dispbe sao dados da producao,
da percepcao e da compreensdo de enunciados lingiiisticos por crianas,
obtidos em condicoes naturais ou experimentais. 0 estudo de casos
excepcionais em condic-Oes adversas 6.tambem da major relevancia, dado que
esses casos permitem que se considerem as condicoes necessarias para que o
processo de aquisicao da linguagem transcorra sem ser significativamente
alterado.

Toda crianca e, em principio, capaz de tomar a lingua de sua comunidade
como lingua materna e de adqiririr simultaneamente mais de uma lingua. A
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aquisicao de cada lingua ira requerer a identificacao de seu sistema fonologico,
sua morfologia, seu lexico, o que ha de peculiar em sua sintaxe e no modo
como relacoes semanticas se estabelecem. Diante da variabilidade das linguas,
a crianca tell de lidar com uma serie de variaveis nessa identificacao. A despeito
disco, o processo de aquisicao da linguagem apresenta urn padrao de
desenvolvimento, em grande parte, comum aos diferentes individuos nas
diferentes linguas, o que remete aquilo que, na linguagem, 6 comum 'a especie
humana. Cabe a uma teoria da aquisigdo da linguagem explicar esse fato,
considerando de que modo a aquisicao de uma lingua especifica pode elucidar
o processo pelo qual a aquisicao espontanea de qualquer lingua humana se
realiza. Uma teoria da aquisicao da linguagem pode, portant°, ser concebida
como urn modelo da dinamica desse processo. Essa teoria devera caracterizar
o modo como a crianca lida corn o material linguistic° de que dispoe, extraindo
dele informacdo relevante sobre a lingua em questa°, e explicar de que forma
esse processo se faz viavel para qualquer lingua.

0 desenvolvimento de uma teoria da aquisicao da linguagem faz supor
uma concepcdo ou modelo do estado estavel do desenvolvimento a ser
atingido e do estado inicial desse processo. Nao ha, contudo, no estudo da
aquisicao da linguagem, total consenso quanto ao modo de se conceberem os
estados inicial e "final". Isso se deve, por urn lado, a duplicidade de objetos a
que o termo linguagem pode remeter lingua e forma de expressao verbal, o
que da margem a diferentes modos de se conceber o problema de aquisicao.
Por outro lado, as divergencias decorrem do confronto de diferentes tradicoes
ou posturas epistemolOgicas no tratamento de urn problema interdisciplinar.

A Teoria LingUistical, de orientacdo racionalista, parte do pressuposto
de urn estado inicial formulado em termos de uma Gramatica Universal (GU)
correlato linguistic° do tipo de programacao biolOgica tida como necessaria
para que linguas apresentem as propriedades que as definem e sejam adquiridas
num period° de tempo relativamente curto. 0 estudo da aquisicao da linguagem
no contexto do desenvolvimento da crianca, apoiado numa concepgdo empirista
de aquisicao de conhecimento, tende a pressupor menos informacao
especificamente lingiiistica, ou seja, maior indeterminacao quanto 'a forma
das linguas a serem adquiridas no estado inicial do processo.

0 termo Teoria Lingiiistica remete aqui a vertente da Linguistica que visa a explicar o
fato de linguas humanas serem adquiridas mais do que a prover descricoes lingiiisticas
satisfatOrias para outros fins. Ate entio, e a Lingiiiitica Gerativista, mais especificamente
na corrente chomskyana, que se tem colocado tal meta.

0 r
0
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Existem, ainda, dificuldades operacionais para uma aproximagao corn a
Teoria Lingiiistica por parte daqueles que, no ambito das ciencias cognitivas,
nao se dedicam diretamente ao desenvolvimento de um modelo formal de
lingua, independentemente de seu posicionamento epistemolOgico. Modelos
formais tendem a ser de grande complexidade e muitas das solucoes
encontradas para problemas descritivos apresentam-se pouco ou nao
motivadas.2 Grande parte do estudo do processo de aquisigao da linguagem
desenvolve-se, pois, de forma praticamente independente da Teoria
LingUistica, ainda que a incorporagdo de uma teoria de lingua numa teoria da
aquisigao da linguagem sej a necessaria. Na ausencia de consenso quanto ao
modo de se conceber a lingua a ser adquirida e o ponto de partida do processo
de aquisigao tem havido mais divergencia do que convergencia em direcao a
um corpo tearico coerente, ao longo de cerca de meio seculo de pesquisa
nessa area.

Pode-se, nao obstante, vislumbrar o inicio da reversao desse quadro.
Evidencias empiricas provenientes de resultados da pesquisa psicolingiifstica
e em areas afins tem contribuido para tornar menos ideolOgica a discussao
relativa autonomia da lingua no conjunto da cognicao humana. Dados da
percepgdo da fala por bebes (cf. Juckzyk, 1997) requerem que se atribua ao
estado inicial do processo de aquisigao da linguagem pelo menos um aparato
perceptual especializado para o tratamento do material lingliistico. Individuos
corn deficiencias cognitivas profundas, de origem genetica ou congenita, que
mantem sua capacidade lingilistica preservada, de um lado (B ellugi et al, 1993;
Curtiss, 1981; Smith & Tsimpli, 1995), e a existencia de deficts especificamente
lingUisticos no desenvolvimento, de outro (B ishop,1998), sustentam a hipOtese
da especializacao de dominios cognitivos. As perdas seletivas na afasia
(Grodzinky, 1990; Swinney & Zurif, 1995) sugerem, ainda, haver especializacao
nao apenas entre dominios cognitivos como no prOprio domfnio da lingua. E
a robustez do processo de aquisigao de uma lingua materna em condigoes
socialmente adversas permite que se restrinj am as condicOes necessarias para
o desenvolvimento linguistic° (Skuse, 1993). Com isso, a necessidade de se
conceber umaprogramagdo biologica especifica para a lingua e para sistemas
perceptuais dedicados ao processamento de material linguistic° revela -se hoje

2 0 comentario de Chomsky 6 ilustrativo desse ponto:"We ask how much of what we are
attributing to the faculty of language is really motivated by empirical evidence, and how
much is a kind of technology, adopted in order to present data in a convenient form while
covering up gaps of understanding. Not unfrequently, accounts that are offered in technical
work turn out on investigation to be of roughly the order of complexity of what is to be
explained, and involve assumptions that are not independently very well-grounded. (...)"
(Chomsky, 1997, p.9-10).
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de forma mais clara do que em meados desse seculo.

Os desenvolvimentos recentes no ambito da Teoria Linguistica, por sua
vez, tendem a facilitar uma maior aproximaedo entre esta e o estudo do processo
de aquisicao da lingua. Urn modelo de GU formulado em termos de principios
universais e de parametros corn um nUmero fixo de valores possiveis facilita a
formulaedo de hipOteses acerca do que se apresenta a crianea como problema
de aquisicao (Chomsky, 1981; 1986). Em sua formulaeao mais recente (Chomsky,
1995; 1997), essa teoria passou a levar em conta a necessidade de caracterizar
niveis de interface entre lingua e sistemas de desempenho no modelo de
lingua interna (lingua-I, de interna e intensional, Chomsky, 1986) a ser tornado
como representativo do estado estavel do processo de aquisicao. Considera-
se a possibilidade mesma de estes sistemas influenciarem a forma como
expressoes lingUisticas se apresentam, ao definirem-se condicoes de
legibilidade dos niveis de interface (Chomsky, 1997). Essa concepgao
contempla, de certo modo, a ideia de um "funcionalismo" perceptual ha muito
intuida por Bever (1970 a; b) (cf. 4), ao discutir a relaedo entre lingua e sistemas
perceptuais. Paralelamente, uma versa° alternativa de GU, nos termos da
chamada Teoria da Otimidade (Prince & Smolensky, 1993; McCarthy & Prince,
1993 apud Kager, 1999), fornece um modelo menos deterministic° do estado
inicial, tornando-se mais aceita por parte das correntes inicialmente mais
refratarias a ideia de inatismo no estudo do desenvolvimento lingiiistico. De
qualquer forma, persiste a divergencia quanto ao grau de indeterminae-do do
estado inicial, o que remete a diferentes tipos de teorias de aquisig-do.

0 estudo da aquisicao da linguagem conduzido no Brasil inscreve-se
nesse contexto teoricamente diversificado e assume direcionamentos prOprios.
Esse estudo teve inicio na decada de 70, no auge da polemica em relaedo 'a
chamada hipOtese inatista (Chomsky, 1965) e ao grau de autonomia a ser
atribuido ao desenvolvimento linguistico em face dos demais aspectos da
cognicao. De modo a situar a pesquisa em Aquisicao da Linguagem conduzida
no Brasil no curso do desenvolvimento de uma teoria da aquisicao da linguagem
e necessario, pois, percorrer a trajetOria desse campo de investigaeao e buscar
entender o porque de muito da controversia em torno do modo de caracterizar
o processo de aquisigdo da linguagem.

A presente retrospectiva parte do problema da aquisicao da linguagem
formulado na Teoria Lingliistica e apresenta as principais direeOes tomadas
pelo estudo do processo de aquisicao da linguagem a partir dessa formulae-do.
A principal controversia no que concerne a aquisicao da linguagem, qual seja,

3 6 o
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o quanto de informacao relativa a forma das gramaticas das linguas humanas
atribuir ao programa biologic° que caracteriza o estado inicial do processo de
aquisigao, manifesta-se no modo como a relagdo entre desenvolvimento
linguistic° e cognitivo é abordada, no modo como a relagdo entre sintaxe e
semantica no desenvolvimento linguistic° e concebida, na formulagao de
hipOteses acerca das condigOes ambientais ou interpessoais tomadas como
necessarias para a aquisigao de uma lingua e na natureza dos procedimentos
de aquisicao propostos. Nesse artigo, cada uni desses pontos sera focalizado.
Apresentar o percurso te6rico do estudo da aquisicao da linguagem sob uma
perspectiva histOrica e tematica 6, entretanto, proposta ambiciosa para os
limites de urn artigo. Nao se deve, pois, esperar aprofundamento dos temas
levantados, nem uma revisao por sub-areas especificas. A razao de insistir-se
numa caracterizacao abrangente, ainda que nao exaustiva e, ate curto ponto
superficial, dos desenvolvimentos da pesquisa em aquisicao da linguagem
reside na carencia de urn material de leitura que facilite ao leitor pouco
familiarizado corn o campo umarapida insergao na trajetOria multidirecionada
do mesmo.

0 objetivo deste artigo 6, pois, prover um mapa teerico basic° (na medida
do possivel nao tendencioso), para que o leitor tenha uma visa° panoramica
do estudo da aquisicao da linguagem nos Ultimos 30 anos. Espera-se que ele
venha a ser capaz de identificar algumas das principais questoes que essa
pesquisa vem tentando responder, assim como a perspectiva teorica subjacente
a estudos sobre topicos especificos que venha a encontrar. Espera-se, em
particular, que possa posicionar o estudo da aquisicao da linguagem conduzido
no Brasil no desenvolvimento de uma teoria da aquisicao da linguagem. Visa-
se, com isso, no so motivar o leitor a agregar-se aos poucos que, neste pals,
se dedicam a essa area, como facilitar-lhe uma insergao nesse campo de
investigagao que nao fique restrita aos termos de uma dada abordagem.

1. 0 problema logic° da aquisicao da linguagem e o contexto em que foi
formulado

A pesquisa em Aquisicao da Linguagem tomou impulso corn a formulagao
do problema lOgico aquisicao da linguagem pela LingUistica Gerativista. Esta,
ao apresentar urn modelo formal de gramatica como modelo da competencia
lingliistica de um falante/ouvinte abstrato, defrontou-se corn a tarefa de explicar
o fato de gramaticas (linguas) serem identificadas (num conjunto de gramaticas
possiveis) a partir de urn subconjunto das expresses por elas geradas, num
period() de tempo relativamente curto. A formulagao desse problema levou a

361
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Teoria Lingiiistica a conceber restrigOes a forma das gramaticas de linguas
naturais como parte da dotagao biolOgica caracteristica da especie humana, o
que e form alizado como Gramatica Universal (GU) (Chomsky, 1965). 0 problema
da aquisigao da linguagem é, portanto, originalmente concebido como urn
problema de identificagdo (no sentido de selegdo de uma lingua num conjunto
de linguas possiveis) da lingua materna pela crianga.

Em fungdo dos desenvolvimentos associados a chamada revolugao
cognitiva de meados desse seculo (cf. Gardner, 1986)3, a formulagdo do problema
lOgico da aquisigao da linguagem pela Linguistica Gerativista despertou
interesse no processo de aquisigao, o qual passou a ser abordado por diferentes
frentes: pela entdo emergente Teoria da Aprendibilidade, vinculada 'a Teoria
das Gramaticas Formais ou Linguistica Matematica (ambas constitufdas no
contexto da Linguistica Gerativista), pela Psicologia do Desenvolvimento e
pela Psicologia Cognitiva, particularmente no ramo que se constituiu como
Psicolingiiistica a partir dos anos 60.

2. A concepgdo formal da aquisigao da linguagem e o estudo do processo a
partir de GU

De urn ponto de vista abstrato, o processo de aquisigao da linguagem foi
considerado inicialmente pela Teoria da Aprendibilidade (Gold, 1967 apud
Pinker, 1979; Hamburger & Wexler, 1973; 1975; Pinker, 1979; 1989), que formula
hip6teses sobre as propriedades a serem atribuidas a sistemas formais para
que estes sejam identificados por urn dado procedimento de aprendizagem
(tambem definido abstratamente), em condigoes especificas (tais como, a
presenga ou ausencia de feedback positivo ou negativo e a presenga ou
ausencia de evidencia negativa nos dados lingiiisticos primarios) (cf. Culicover,
1976).

Essa pesquisa demonstrou, por exemplo, que os modelos de gramatica
de linguas naturais entao concebidos nao apresentavam linguas passiveis de
serem identificadas por urn procedimento corn propriedades tambem atribuiveis

Esses desenvolvimentos incluem o tratamento de processos cognitivos em termos de
processamento de informacao no ambito da Psicologia Cognitiva, o desgaste do paradigma
behaviorista, afetando diretamente a Psicologia do Desenvolvimento, e o surgimento de
uma Teoria de Gramaticas Formais vinculada a Teoria da Computacao.
4 Aprendibilidade a urn termo cunhado a partir do inglEs learnability e remete as propriedades
a serem atribuidas a urn sistema formal de gramatica para que este possa ser identificado
num conjunto de gramaticas formais, a partir de um subconjunto das expresgies ou sentencas
por ele geradas, tendo-se definido urn dado procedimento de aprendizagem.
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ao procedimento humano de aquisigao da primeira lingua. Ou seja, por um
procedimento de aprendizagem que nao tem acesso ao conjunto de sentengas
ja processadas ao lidar corn uma nova sentenea ou expressao da lingua (e sim
a gramatica da lingua), que nao se baseia em evidencia negativa e é insensfvel
a feedback negativo imediato quanto a forma, como sugerem observae-Oes
sobre o papel da correedo explicita do adulto a forma dos enunciados
produzidos por criangas (cf. Ingram, 1989).

Fora dessa abordagem estritamente formal, o estudo da aquisicao da
linguagem vinculado a Teoria LingUistica nos anos 70 apresentava uma vertente
preocupada em formular hip6teses sobre o processo de aquisicao levando em
conta, diretamente, dados do desempenho lingUistico de criangas. Buscava-
se, para isso, avaliar sua competencia lingUistica por meio de experimentos de
compreensdo (cf. artigos apresentados na coletanea de Tavakolian, 1981, como
representativos dessa abordagem). Esse tipo de abordagem nao se revelou,
contudo, dos mais produtivos. Por um lado, a concepedo de gramatica da
epoca 3/4 gramatica como sistemas de regras, fazia corn que o problema da
aquisicao de uma lingua fosse concebido como de aquisiedo de suas regras
(tais como relativizaedo e apassivagdo), concepgdo esta que se revelou
equivocada (cf. Chomsky, 1981). Por outro lado, a andlise e interpretaedo dos
dados do desempenho linguistic° da crianca encontrava uma serie de
dificuldades. Esses dados eram tomados como reflexo da competencia
lingliistica da crianea, sem que a mediagao entre esta e sistemas de desempenho
fosse considerada. Alteraeoes no desempenho linguistic° eram, entdo,
entendidas como alteraebes no estado da competencia linguistica e processes
maturacionais autonomos, no dominio de GU, apresentavam-se como
explicaeao privilegiada para tais alteraeoes. (cf. Correa, 1996).

Os desenvolvimentos no ambito da Teoria da Aprendibilidade nos anos
70 contribuiram para que a Teoria LingUistica chegasse a um modelo de GU
formulado em termos de principios universais e parametros (como, por exemplo,
a posiedo do complemento emrelaedo a um nuclei° lexical) cujos valores seriam
fixados (dentre urn conjunto de valores preferencialmente bindrios) a partir do
contacto da crianea corn uma dada lingua (Chomsky, 1981; 1986). Dessa forma,
o problema da aquisicao da linguagem passou a ser entendido, basicamente,
como um problema de fixaedo de parametros e de aquisiedo do laic° da lingua.
Uma vez que a fixaedo de urn determinado parametro repercutiria em diferentes
subsistemas da lingua, muito do que antes ficava dependente de aquisiedo
especifica passou a ser eliminado. A aquisicao do lexico (cf. Clark, 1993), por
outro lado, embora acentuada aos dois anos de idade, cOnstitui urn processo
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que pode estender-se ate uma idade avangada, o que torna plausivel supor
tratar-se de urn processo regido por fatores distintos dos que operam na
sintaxe e na fonologia.

0 estudo da aquisicao da linguagem formulado em termos da fixacao de
parametros deu origem a uma serie de questoes teoricamente relevantes, como
por exemplo: Deve-se assumir o pressuposto da continuidade, ou seja, o de
que os principios de GU estao acessiveis no estado inicial da aquisigao da
linguagem e o desenvolvimento, diz respeito unicamente a fixacao dos
parametros? Ou deve-se assumir que esses principios estao sujeitos a urn
cronograma maturacional tornando-se accessiveis de forma gradativa no
desenvolvimento (Felix, 1992; Penner & Wissenborn, 1996)? 0 quepromoveria
a fixacao de urn dado parametro? Por que, estando desde o inicio exposta a
evidencias relevantes 'a fixacao de urn dado parametro, a crianca parece
"selecionar" informacao (Borer & Wexler, 1987)? A fixacao de parametros
envolveria procedimentos de aprendizagem ou de auto-desencadeamento
(bootstrapping5)? (Pylyshyn, 1977; Pinker, 1987). 0 quanto de exposicao a
evidencias positivas relativas a urn determinado valor é necessario para que
parametros sejam fixados (Lightfoot, 1989; Randall, 1992)? Em que nivel de
encaixamento da oragao estaria a informagao necessaria pada a fixacao de
parametros (Lightfoot 1989; Roeper & Weisenborn, 1990)? Parametros podem
ser refixados? Haveria um valor default (Hymes, 1986)? Haveria "erros"
previsiveis no processo (Harris & Weler, 1996)? (ver Meisel, 1997, para uma
introducao as questoes que orientam essa pesquisa).

A partir dessas questoes, tern-se uma segunda geragao de estudos do
processo de aquisicao da linguagem vinculados a Teoria Linguistica, que
busca testar hipOteses relativas ao modelo de GU e ao processo de fixacao de
parametros nos dados do desempenho linguistic° de criangas, particularmente,
nos dados da producao espontanea. Persistem, contudo, dificuldades
metodolOgicas nessa abordagem. As evidencias que sustentam as hipOteses
formuladas sao, de uma modo geral, negativas, ou seja, sustentam-se pela nao
observ'ancia de algo que nao seria previsivel pela teoria de GU em questa°.
Alem disso, fatores relativos ao desenvolvimento de habilidades de
processamento do material lingiiistico podem ser determinantes do

0 termo bootstrapping diz respeito a uma acao promovida por urn sistema que desencadeia
outra que afeta a ele prOprio. Seu uso, no contexto da aquisicao da linguagem, diz respeito
a uma acao, proveniente do contato da crianca corn a lingua de seu meio social, que ira
desencadear ou operacionalizar o sistema computacional que estaria especificado num
programa biologic°
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desempenho linguistic° da crianga num dado momento. Nao 6 claro, pois, se
evid'encias compativeis corn a hip6tese de uma descontinuidade no
desenvolvimento remetem necessariamente a diferencas quanto 'a informacao
disponivel a partir de GU num dado momento (cf. Kato, 1999) De qualquer
forma, esse modo de investigacao tern-se revelado produtivo.

Grande parte da pesquisa em Aquisicao da Linguagem que tomou forma
no Brasil a partir dos anos 80 vincula-se a pesquisa em Teoria Lingtifstica na
ambito do chamado modelo de Principios e Parametros (Chomsky, 1981; 1986).
Dados da producao de criangas na aquisicao do portugues sao considerados
de modo a contribuir para essa teoria, apresentando evidencias ou provendo
solucoes para problemas especificos de fixacao paramdtrica (cf. Kato, 1995).
TOpicos como o sujeito nulo e o objeto nulo tern sido particularmente
enfocados corn base nesses dados, aldm de questoes relativas a hip6tese da
continuidade, considerando-se a presenca ou ausencia de categorias
funcionais nas gramaticas iniciais (ver Kato, 1999, para urn levantamento de
dissertac-Oes e teses nessa linha de pesquisa; Perroni, 1999; Sim-6es, 1998).

No ambito da fonologia, tem-se, tambdm a partir da decada de 80, uma
linha de pesquisa em aquisicao do portugues e desvios fonolOgicos do
desenvolvimento fundamentada numa concepcao de GU expressa nos termos
da Fonologia Auto-segmental (Clements & Hume, 1995) (Lamprecht,1995; 1999;
Hernandorena, 1995; 1996; 1999 a; 1999b; Mota, 1999; Ramos, 1999). Mais
recentemente, avalia-se o potencial explanatOrio da Teoria da Otimidade como
alternativa para dar conta desse tipo de dados (cf. Lamprecht (1999) e referencias
ali contidas).

3. A aquisicao da linguagem e o desenvolvimento da crianga

De urn ponto de vista mais concreto ou nao formal, o processo de
aquisicao da linguagem foi abordado por psicOlogos do desenvolvimento,
que passaram a prover descricoes longitudinais do percurso evolutivo da
aquisicao do ingles (Brown, 1973; Menyuk, 1969; 1971; Bloom, 1970; 1973),
retomando a tradicao dos diarios de bebes, de forma linguisticamente mais
informada do que 'a dpoca de seus antecessores (Leopold, 1939-49 e Stern &
Stern, 1907 apud Blumenthal, 1970 e apud Ingram, 1989).

A influencia da Teoria Lingufstica sobre esta linha de investigacao
manifestou-se, de fato, mais no fornecimento de urn instrumental descritivo
para a apresentacao de dados do desenvolvimento do que no de uma hip6tese
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sobre a natureza do processo de aquisigdo da linguagem. A formulagao desse
processo, do ponto de vista da aprendibilidade de gramaticas, nao se
apresentava atraente para o estudo do desenvolvimento centrado na crianga,
talvez por abstrair a crianga num procedimento de aprendizagem. PsicOlogos
do desenvolvimento e lingiiistas punham-se, em grande parte, em distribuicao
complementar. Enquanto Chomsky manifestava-se ceptico quanto a relevancia
de dados da fala de criangas para o estudo do processo de aquisicao da
linguagem (Chomsky, 1964, apud Allen & van Buren, 1971, p.134), Roger Brown
dizia-se pouco motivado a especular sobre dispositivos de aquisigao da
linguagem mal definidos (cf. Brown, 1973,p.19), fazendo referencia a nocao de
LAD Language Acquisition Device, introduzida por Chomsky (1965), de
modo a materializar a ideia de que procedimentos de aquisigao e sistemas
perceptuais especificos, definidos como parte de uma faculdade de linguagem,
seriam requeridos para que a crianga viesse a lidar corn os chamados dados
lingiiisticos primarios.

Na verdade, a questao do que seria necessario atribuir ao estado inicial
do processo de aquisigao da linguagem nao se apresentava claramente 'a
Psicologia Evolutiva. A indiferenciagdo do estado inicial do desenvolvimento
por dominios cognitivos era o pressuposto basic° da tradigdo empirista na
qual a Psicologia se inseria. Logo, o discurso racionalista recuperado pela
Lingilistica Gerativista provocava rend° entre psicOlogos do
desenvolvimento, por abalar seus fundamentos epistemolOgicos. Uma vez
que as bases biolOgicas de uma possivel diferenciagdo por domfnios no estado
inicial do processo eram apenas conjeturadas (Lennenberg, 1967), o discurso
da Lingiifstica corria o risco de ser visto, na (Rica de psicOlogos de formagdo
empirista, como um retrocesso para uma concepgdo pre-cientlfica da atividade
mental.

Nos anos 60-70, a Psicologia Evolutiva norte-americana, distanciando-
se do Behaviorismo, abria -sea influencia do pensamento europeu atraves de
traducoes para o ingles dos trabalhos de Piaget ([1926] 1959; [1951] 1962;
[1964], 1974)6, acerca do desenvolvimento cognitivo. Ao mesmo tempo, as
ideias de Chomsky chegavam a Europa (Lyons, 1970; Aitichison, 1976); eram
aparentemente absorvidas pela escola Piagetiana (Sinclair, 1976 a; 1976 b) e
abalavam uma longa tradigao funcionalista na Lingiifstica e uma forte tradigdo
empirista na Filosofia (cf.Halliday, 1975; Bruner, 1983). Nesse contexto, as
relagOes entre linguagem e cognigao por urn lado, e entre linguagem e

6 As datas entre colchetes referem-se a edicao original em frances.
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comunicagao ou interagdo social, por outro, passaram a assumir o foco da
atencao de psic6logos, lingUistas e filOsofos, sendo esse interesse
progressivamente absorvido por uma ampla comunidade intelectual, como
Ode ser constatado no famoso "debate" entre Chomsky e Piaget, em 1975'.
(Piatelli-Palmerini, 1980).

Diante de diferentes perspectivas e abordagens, o estudo da aquisigdo
da linguagem passou a ser dominado pela controversia. De urn lado, a proposta
inatista da Teoria LingUistica e, de outro, diferentes posturas em relagao ao
quanto de especificidade é necessario atribuir a lingua/gem quando comparada
a outros sistemas cognitivos e ao quanto de independencia pode ser atribuida
ao desenvolvimento linguistic° no conjunto do desenvolvimento cognitivo.
De urn lado, a centralizagdo do problema da aquisigdo da linguagem em seu
aspecto sintatico (cf.1) e, de outro, a preocupagdo corn os conceitos e relagoes
semanticas expressas na fala da crianga e a hipOtese de uma precedencia da
semantica sobre a sintaxe, no processo de aquisigdo. (Bloom, 1970; Schlesinger,
1971; Bowerman, 1973). Deum lado, a ideia da precariedade do input lingiiistico
da crianga (Chomsky, 1964 apud Allen & van Buren, 1971) e, de outro, a
caracterizagao da fala dirigida a crianga como urn registro peculiar (cf. Snow,
1986). De um lado, o desenvolvimento linguistic° tomando forma a partir da
discriminagdo do sinal acUstico da fala nos primeiros dias de vida (Eimas, 1974
apud Mehler & Dupoux, 1990) e, de outro, o desenvolvimento linguistic°
visto como fundado em habilidades comunicativas ou pragmaticas pre-
lingUisticas (Bates, 1976).

Foi a partir dessa controversia que o interesse pela aquisigdo da linguagem
foi difundido para alern do mundo anglofonico e 6 no contexto teOrio dos anos
70 que a pesquisa em aquisigdo da linguagem tem inicio no Brasil. Sao dessa
epoca os estudos pioneiros de de Lemos (1975), sobre a aquisigdo dos verbos
ser e estar, refletindo, de certa forma, a confluencia de diferentes tradigOes na
Grd-Bretanha8, o estudo de Scliar-Cabral (1977), procurando alternativas
te6ricas para lidar corn a descrigao de gramaticas emergentes, e o trabalho de
Mota Maia (Albano) (1975), analisando a negagdo na fala da crianga, de modo
a refletir sobre a proposta gerativista. E nessa decada que tem inicio o projeto
de Aquisigdo da Linguagem, coordenado por Claudia de Lemos na UNICAMP,

Evento que reuniu Piaget, Chomsky e expoentes de diferentes areas do conhecimento
como Fiolosofia, Biologia, Antropologia, dentre outras, para discurtirem a questa() do
estado inicial da aquisicao da linguagem, nos perspectivas inatista e construtivista, ocorrido
em 1975, na abadia de Royaumont, na Franca.
8 Trabalho conduzido na Universidade de Edinburgh.
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a partir do qual irradiou, em grande parte, o interesse sobre esse tOpico no pais
(cf. de Lemos, 1989 e Scliar-Cabral, 1989, para urn levantamento dos trabalhos
dessa epoca).

Foi uma epoca rica em ideias, que deu margem a muitos direcionamentos
para o estudo da aquisicao da linguagem. Ao mesmo tempo foi uma epoca
povoada por mal-entendidos, devidos, ate certo ponto, a na-o distingdo entre
diferentes tipos de questoes: questoes relativas a aquisicao de uma
determinada lingua, ao desenvolvimento de habilidades de processamento
linguistic° e ainda a formal de expressao dependentes de uma linguagem
verbal. A interdisciplinaridade que passou a caracterizar o estudo da aquisicao
da linguagem, ao mesmo tempo que enriquecia o tratamento do problema,
contribuia para uma flutuagao conceitual que dificultava o debate, como pode
ser observado nos diferentes usos de termos tais como estrutura profunda,
universais lingilisticos, estrategias, gramatica, semAntica, dentre outros, na
literatura de entao.

Reconstituir um pouco dessa epoca, identificando os pontos de
controversia e dissolvendo-a, quando possivel, permite entender as principais
questOes que tern orientado o estudo da aquisigao da linguagem nesses 30
anos e o atual estado-da-arte. 0 modo como a pesquisa em aquisicao da
linguagem conduzida no Brasil se inscreve nessa histOria devera emergir
medida que essas questOes forem tematizadas.

3.1. Desenvolvimento cognitivo e a representagdo de relagoes gramaticais

Sabe-se que, por volta dos anos 70, o paradigma tearico behaviorista ja
se havia desgastado9. Requeria-se uma teoria de desenvolvimento que desse
conta de uma crianga cognitivamente ativa e lingiiisticamente criativa, em
contraposigdo a crianca objeto da agdo condicionante do meio antes
apresentada pela chamada Teoria Ger a1 da Aprendizagem, que havia dominado
a Psicologia Evolutiva norte-americana na primeira metade do seculo.

0 discurso da Epistemologia Genetica de Piaget (cf. Piaget, 1976),
enfatizando a agdo da crianga sobre o meio fisico, da qual decorreria a

9 Contribuiram para isso, alem dos argumentos de Chomsky, em sua critica ao Verbal
Behavior de Skinner (Chomsky [1959] (1967)), os experimentos classicos de Bruner,
Goodnow & Austin, 1956 (apud Cromer, 1981), sobre a aquisicao de conceitos, e de Berko
(1958), sobre o use produtivo de morfemas flexionais por criancas apresentadas a pseudo-
palavras.
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construgdo de estruturas cognitivas fundamentais para todo o tipo de
desenvolvimento os esquemas sensOrio-motores apresentava uma
alternativa atraente aquela teoria. Dado o seu carater generalista, i.e.
independente de dominio, a teoria de Piaget passou a ser tomada como
referencia para a caracterizagao do desenvolvimento cognitivo da crianga. A
possibilidade de esta teoria de desenvolvimento absorver o desenvolvimento
linguistic° (Inhelder, 1980; Morehead & Morehead, 1974; Sinclair, 1976a; 1976b)
ou fornecer um modelo de desenvolvimento capaz de descrever o processo de
desenvolvimento no dominio especifico da linguagem (Karmiloff-Smith, 1979)
gerou diferentes linhas de investigagao sobre a aquisigao da linguagem no
contexto do desenvolvimento da crianga.

No primeiro caso, a natureza estrutural da teoria de Piaget facilitou sua
aproximagao corn o tipo de modelo formal de lingua apresentado pela Teoria
Lingilistica, no que este tinha de descritivo. Nessa aproximagao, o modelo de
lingua foi visto como redutivel a estrutura lOgico-matematica passivel de ser
abstraida em todos os dominios da cognigao, de acordo corn a concepgao de
Piaget (cf. Piaget, 1976; 1980). A genese da lingua ficava, assim, submetida
genese dessa estrutura cognitiva, qual seja, aos esquemas senserio-motores
formados a partir da agao da crianga sobre o meio no primeiro ano e meio de
vida, dispensando-se, corn isso, a necessidade de uma especializagao
lingUistica formulada nos termos de uma GU (embora esse argumento nao
necessariamente eliminasse a possibilidade de uma programagao biolOgica
especificamente lingUistica).

Essa linha de investigagao mostrou-se, no entanto, equivocada. Por um
lado, relagOes gramaticais nao sao redutiveis a relagoes lOgico-matematicas,
dado que nao ha correlagao entre medidas de complexidade sintatica e
morfolOgica e medidas de desenvolvimento cognitivo definidas nos termos
das operagOes caracterizadas por Piaget. Por outro lado, as previsOes de
Inhelder (1980) quanto a dependencia da lingua ao desenvolvimento sensOrio-
motor nao se confirmaram, (cf. Cromer, 1981; Yamada, 1992). De fato, a fragilidade
da proposta de Piaget em relagao a lingua; apoiada numa concepgao filogenetica
insustentavel, foi revelada no ja citado debate (Piatelli-Palmerini, 1980; 1994).

0 estudo da aquisigao da linguagem conduzido no Brasil nessa epoca
incorporou a concepgao construtivista de desenvolvimento, segundo a qual
categories e estruturas de conhecimento sao gradativamente formadas a partir
da agao da crianga sobre o rnundo. Contudo, apenas alguns trabalhos, mail
voltados para o desenvolvimento da teoria piagetiana do que para o estudo
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da aquisigdo. dalinguagem:em ;si,..yeiculararnyis semelhante .6. de Sinclair
(ver.. ley.antamento. de ,trabalhos. ,da época: em Scliar-Cabral,. 197,6). Na
perspectiya; aqui dominante, do chamado. sOcio-construtivisrno, esse tip.o. de
abordagern foi criticado.. A ado construtiva da:crianga na interagdoverbal e;
sob essaperspectiya,:vista CM() direcionadaparapr6prialinguagem (de,Lemos
ecastro Campos,

.

Vma outra linha,de abordagern p ara a.aquisigdo daJinguagem a p artir de
ulna perspectiva piagettana.tornou forma já no-firn dadécada de-70, corn vistas
a manter a concepgdo dedesenvolvirnento daEpisternologia Genetica dePiaget,
ao mesmo tempo que eliminando a ideia reduzir7se a aquisigdO:da linguagem
ao desenvolvimento cognitivo (Karmiloff- Smith, 1979). Ao lidar corn a questa°

aquisig.-0 dedetermin antes, Karmiloff-Smith (1979) apresenta a lingua/gem
corno urn espaga-problema para .a crianga (em sentido equivalente ao de:espago
de agdo para Piaget). Ne,sse sentido,, esse enfoque aproxima-se da Teoria
Linguistica que apresenta a lingua como, dominia especifico. No entanto,
difere clas teorias de aquisigao da linguagem .a ela vinculdas ao supor que a
crianga terd de atuar cognitivamente sobre o material lingiiisticoi,organizando:-
(34; de diferentes Tforn,las, ao, longo do 4clesenvolvimento;: levando em conta,
-inclusive, as PosSiv.eis fungbes de. formas , lingiiisticas no discurso..Nesse
ponto, .essa, ab,ordagem aproxima-se da proposta de de Lemos. (cf. 1985),

segundo a qual categorias lingiiisticas sdo tomadas comoresultadcr cla agdo
da crianga sob a prOpria linguagem, Difere desta, contudo, ao desconsiderar o
papel do interlocutor nesse processo (cf. 3.4.1).

A abordagem. cognitivaefuncional,(no sentido de relacionado fungdo
da lingua tio discurso) de,Karmiloff-Smith percorreu QS' ano.s.80, focalizandoc
em particular, a aquisigdo deformaspronominais,,vistas corno plurifuncionaiS1
0 fato, deuma dadalorma, corno o pronomereferencial,.adrnitir mais deuma
'fungdo disettrsiva (planter e ahem a referencia). apresentaria crianga urn
problema de aquisigdo; no mapeamento entre forma e fungdo (Karmiloff,Smith,
1981; :1985; 1987): A crianga lidaria corn esse, problerna atrav6s de urn
procedimento geral,aplicdvel a diferentes dominios da cognigdo; o qualrefletiria
um modo,.p,articular de organizagdo do ,conhecimento num dado:estagio de
desenvolvimento cognitivo (Karmiloff-Smith, 1985; 1987). A aquisigdo da
linguagem, coordenadapor um,desenvolyimento cognitivo mais amplo, passaria
pop urn process° de sucessivas re7descrigOes (Karrniloff-Smith; 1992). ,

A proposta cle,Karmiloff-Smith requer um model° de lingua que inclua
representagdo clas fungoes discursivas assumidas p,or uma dada forma. Embora
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tenham sido feitas tentativas nessa diregao em vertentes funcionalistas da
LingUistica, o tipo de modelo de lingua proposto (cf. Kuno, 1987), por nao ser
comprometido corn o objetivo de apresentar uma lingua que satisfaga a criterios
de aprendibilidade, nao pode ser imediatamente incorporado a uma teoria de
aquisigao da linguagem.

Nao é claro, contudo, ate que ponto a ideia de se incorporarem
representagoes de natureza discursiva em um modelo de lingua é promissora.
A habilidade de se conduzir processamento sintatico e interpretagdo semantica
no nivel da sentenga parece estar, ate certo ponto, dissociada da habilidade de
se conduzir processamento no nivel do discurso, como sugerem os deficits
que se manifestam de forma diferenciada nessas habilidades (cf. Smith &
Tsimpli, 1995) e a relativa independencia no modo como processor sintaticos
e discursivos sao fisicamente implementados em hemisferios distintos do
cerebro (cf. Dennis,1998; Cohen & Le Normand, 1998).

No Brasil, o estudo do desenvolvimento de habilidades discursivas tern
atraido consideravel interesse, tanto no que concerne ao desenvolvimento da
produgao oral quanto da escrita, (Guimaraes,1994; Soares, 1991; 1997; Uller,
1990). No que diz respeito a referencia pronominal, contudo, a ideia de a
plurifuncionalidade do pronome referencial constiuir um problema de aquisigao
da linguagem, no sentido de aquisigao de lingua, tal como apresentado por
Karmiloff-Smith (1981; 1985; 1987), tern sido questionada (Correa, 1995c; 1999a,
1999b), a partir de uma perspectiva teOrica que incorpora urn modelo do
processamento do material linguistico no tratamento de questOes relativas
aquisigao da linguagem (cf. 4).

3 2. Relagao sintaxe / semantica na aquisigao da linguagem

0 estudo da aquisigao da linguagem no contexto do desenvolvimento
da crianga nos anos 70 tambem colocou em foco a semantica na aquisigao de
uma lingua. 0 interesse em aspectos semanticos nessa epoca pode ser visto,
em grande parte, como uma reagdo a enfase na sintaxe que havia predominado
nos anos 60, corn descrigoes da produgao lingUistica da crianga em termos de
gramaticas pivot (Braine, 1963; MacNeill, 1966) e fala telegrafica (cf. Brown,
1973). A pesquisa no ambito da Linguistica Gerativista vivenciava intenso
debate quanto ao modo de situar um componente semantic° no modelo de
lingua e de se formalizarem aspectos semanticos nao captados no chamado
modelo padrao (i.e. Chomsky, 1965) (cf. Fillmore, 1968; McCawley, 1968; Lakoff,
1971). Isso levou os dissidentes da "autonomia da sintaxe" a constituirem a
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Semantica Gerativa como corrente teOrica autonoma. Esses modelos
lingiiisticos alternativos pareciam oferecer ao estudioso da aquisigao da
linguagem meios de descrever relagoes semanticas atribuidas a fala da crianca
(cf. Schlesinger, 1971; Brown, 1973; Bowerman, 1973). Buscou-se, assim,
caracterizar o que as criangas dizem quando comegam a produzir enunciados
linguisticos e concebeu-se o metodo da interpretagao rica, atraves do qual
diferentes significados sao atribuidos a enunciados aparentemente
semelhantes, em fungao do contexto em que foram produzidos (Bloom, 1970;
1973). A ja mencionada influencia do pensamento piagetiano no estudo da
aquisigao da linguagem levou a que se caracterizassem as relagoes semanticas
expressas na fala da crianca como expressao da inteligencia sensorio-motora
(Brown, 1973) e, sob a influencia da Semantica Gerativa, concebeu-se uma
descontinuidade no desenvolvimento lingiiistico, corn representagOes
inicialmente semanticas, no sentido de ternaticas, evoluindo para
representagoes sintaticas no processo de aquisigao da lingua (cf. Antinucci
& Parisi, 1973; Bowerman, 1973).

A interpretagao das relagOes de sentido expressas pela crianca em termos
de uma logica sensOrio-motora fica, nao obstante, comprometida quando se
questionam as bases empiricas da teoria de desenvolvimento cognitivo em
questa°. Corn o desenvolvimento de tecnicas de experimentagao com bebes,
como a mensuragao do tempo em que o bebe olha para determinado ponto,
tern sido possivel atribuir a crianca uma relagao conceptual corn o mundo bem
mais abstrata do que fazia supor a lOgica sensOrio-motora (cf. Spelke, 1990;
1994). Quanto a hipotese da descontinuidade entre o que seriam relagoes
semanticas e sintaticas, esta nao se apresenta satisfatoria no tratamento de
dados longitudinais e deixa em aberto o modo como uma alteragao qualitativa
nas representagoes gramaticais transcorreria (ver Atkinson, 1982 para uma
revisao critica da literatura dessa epoca).

Os primeiros estudos da aquisigao da linguagem conduzidos no Brasil
inseriram-se na discussao sobre o tipo de modelo que seria mais adequado na
caracterizagao de estados da competencia lingiiistica da crianca ao longo do
desenvolvimento. De acordo corn as tendencias da epoca, focalizavam aspectos
de natureza semantica na aquisigao da linguagem e apontavam para limitagoes
do modelo chomskyano de gramatica na caracterizagao daqueles (cf. Scliar-
Cabral (1977), (Albano) Mota Maia (1975), de Lemos (1975)).

A necessidade de se incorporarem elementos semanticos num modelo
de lingua comprometido corn "adequabilidade explanatOria" tornara-se
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evidente. No 'ambito da Semantica Gerativa, a formalizagao de relagOes sintaticas
a partir de relagoes semanticas nao se mostrou, contudo, factivel, o que
promoveu urn redirecionamento na pesquisa que evoluiu dessa vertente para
a chamada Linguistica Cognitiva (cf. Lakoff,1990). No ambito do Gerativismo
"classico", solugoes formais, tail como a atribuigao de uma estrutura
argumental a nUcleos lexicais (cf.Grimshaw, 1990) e a caracterizagdo de posigOes
estruturalmente definidas para o estabelecimento de relagOes de co-referencia
(cf. Chomsky & Lasnik [1993] em Chomsky, 1995; Reinhart, 1986), tern sido
buscadas para que as relagoes entre sintaxe e semantica possam ser
explicitadas.

Atualmente, a hipOtese de uma descontinuidade entre categorias
sintaticas e semanticas no desenvolvimento linguistico nao mais se apresenta
como tal. Questoes relativas a descontinuidade encontram-se praticamente
restritas a aspectos especificos da morfologia da lingua e do lexico (B ow erm an,

1982; 1991; Figueira, 1977; 1995; 1999). Em todo o caso, o questionamento ern
torno de uma possivel "prioridade epistemolOgica" de relagoes tematicas sobre
relagOes sintaticas geradas no ambito do estudo da aquisigao da linguagem
tern retornado a Teoria LingUistica (cf. Pesetsky, 1982 apud Chomsky and
Lasnik [1993] emChomsky, 1995).

Grande parte da dificuldade no tratamento de questOes relativas a
semantica no estudo da aquisigao da linguagem advern da falta de clareza
quanto ao que entender por "semantica" quando a linguagem da crianca 6
analisada. Slobin (1985), por exemplo, desenvolve urn estudo comparativo da
aquisigao da linguagem em diferentes linguas, partindo da hipOtese de que ha
universalidade na ordem de aquisigdo de conceitos e toma tal ordenagao como
parametro de comparagdo. Diferengas no curso da aquisigdo de diferentes
linguas sao vistas como decorrentes de dificuldades no mapeamento entre
forma lingiiistica e fungdo ou conteUdo semantic°, cujo desenvolvimento, por
ser de natureza cognitiva, seria constante. Assim, se numa dada lingua a
crianga utiliza, por exemplo, a flexdo de nilmero, numa dada idade, e em outra
lingua nao o faz, considera-se que ha urn impediment° formal para a express-do
de um conteildo semantic° j a incorporado pela crianga (cf. Slobin (1973;.1985)
e Peters (1985) para uma discussao de dificuldades dessa proposta).

Note-se que, nesse tipo de abordagem, prevalece uma concepgdo
"bloomfieldiana" de semantica, entendendo-se por semantic° concertos,
intengoes, o objeto ou evento da referencia, enfim, tudo para o que a lingua
apresentaria um rOtulo. Essa confusao entre semantic°, conceitual ereferencial
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se faz presente em grande parte da literatura em aquisigdo e desenvolvimento
da linguagem, como assinala Cromer (1981), que chama atengdo para uma
disitingdo entre semantic° relativo a significado na lingua e conceptual no
dominio estritamente cognitivo.

Nas ultimas decadas, a discussdo em torno da relagdo entre sintaxe e
semantica na aquisigdo da linguagem tern sido conduzida no ambito de teorias
que partem do pressuposto de uma especializagdo linguistica e que admitem a
hipOtese da continuidade no que concerne a disponibilidade dos principios
de GU a partir do estado inicial do processo de aquisigdo de uma primeira
lingua. Existe uma aparente controversia quanto ao papel a ser atribuido a
informagdo de natureza semantica no processo de aquisigdo da lingua, que
contrapbe a chamada hipOtese do bootstrapping° semantic° (Pinker, 1987;
1989) ao chamado bootstrapping sintaticoll(Gleitman, 1990).

Segundo a hipOtese do bootstrapping semantico, a crianga seria
biologicamente programada para assumir uma correlagdo entre sintaxe e
semantica, ainda que a primeira nab sej a redutivel a segunda, e seria capaz de
derivar representagoes semanticas a partir de informagdo lexical e contextual.
(Pinker, 1987) (o que é posteriormente revisto, para representagoes conceptuais,
requerendo uma mediagdo linguistica para a formagdo de representagbes
semanticas (Pinker, 1989)). Tais representagoes, correlacionadas a padroes
sintaticos, desencadeariam de GU as propriedades relevantes para a
identificagdo das relagbes sintaticas em questdo'2. A hipOtese do bootstrapping
sintatico, por outro lado, remete ao papel da informagdo sintatica relativa a
tragos de subcategorizagdo na aquisigdo do significado de verbos e preve
maior importancia a informagdo sintatica do que a informagdo de natureza
conceptual na atribuigdo de sentido a um enunciado pela crianga.

Uma serie de estudos experimentais tern demon strado que criangas lev am
em conta informagdo sintatica ao inferir o significado de enunciados
relacionados a uma cena ou situagdo. Esses resultados tern sido interpretados
como evidencia de que a aquisigdo do significado de verbos é direcionada por

10 Ver nota 4.
11Nesse caso, o use do termo bootstrapping cria um contraponto apenas nominal corn o
"semantico", dado que os processos a que se referem sac) de natureza distinta um remete
ao sistema computacional da lingua e o outro ao lexico. E apenas em relacao ao primeiro
que o sentido de auto-desencadeamento de um sistema se aplica (cf. Pinker, 1994).
12 Esta é uma apresentacio simplificada. Para discussio dos pressupostos dessa hipotese e
de dificuldades inerentes a ela, ver Pinker (1989).
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informacao relativa aos esquemas (frames) sintaticos em que estes se encontram
(Gleitman, 1990; Fisher et al., 1994). Fisher et al, 1994, por exemplo, investigaram
a influencia relativa de restricOes de ordem conceptual (uma acao pressupoe
urn agente causal) e sintatica (relativas a transitividade do verbo) no modo
como -criancas de 3 e 4 anos inferem o significado de verbos inventados
utilizados na descrigao de situacOes passiveis de serem interpretadas em
termos de relagoes semanticas distintas, tais como dar/receber, perseguir/
escapar. Verificou-se que a influencia de restrigoes sintaticas 6 maior do que
as de ordem conceptual na atribuicao do papel de agente a urn NP, pela escolha
do verbo utilizado pelas criancas para parafrasear a descricao da cena. Seria,
contudo, esse tipo de resultado uma evidencia contraria hipOtese do
bootstrapping semantico?.

Resultados que apontam para a maior relevancia de informacao de
natureza sintatica do que generalizacOes de ordem conceptual na aquisicao
do significado de verbos nao afetam a tese do bootstrapping semantico. Esta
nao diz respeito ao modo como o significado de itens lexicais pode ser adquirido
e sim ao modo como o sistema computacional da lingua (ou subsistemas
deste) pode ser operacionalizado ou "inicializado" a partir de representacOes
de ordem semantica. Por outro lado, a proposta de aquisicao de significado
lexical fundada na sintaxe nao exclui o papel da referencia a eventos nesse
processo, como a leitura de Pinker (Pinker, 1994) faz crer (cf. Gleitman, 1990).
Assim, o confronto entre bootstrapping semantico e sintatico nao se faz
pertinente pois cada hipOtese diz respeito a urn processo distinto. A principal
dificuldade da hipotese do bootstrapping sintatico diz respeito ao fato de nao
haver correspondencia biunivoca entre padrOes sintaticos e relagbes
semanticas de modo a garantir a eficacia do processo para todo o tipo de
verbo. No que concerne ao bootstrapping semantico, essa hipOtese incorpora
a dificuldade de se caracterizar o modo como processor perceptuais dao origem
a representagoes conceptuais e como estas se relacionam corn representacoes
semanticas numa dada lingua.

De fato, a relagao entre representacoes conceptuais e semanticas
apresenta urn dos problemas de mais dificil resolucao no 'ambito de uma teoria
semantica/lingiiistica, sendo recentes as propostas para urn tratamento formal
integrado dessas relacoes em nivel proposicional e lexical (cf. Jackendoff,
1983; Pustejovsky, 1995). Mas a despeito das dificuldades em prover-se urn
tratamento formal para essa relacao, a articulacao entre desenvolvimento
conceptual e linguistic° tern sido umapreocupagdo no estudo da aquisicao da
linguagem desde sua fase inicial.

3 '7 5
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Esta questa° foi abordada diretamente por Cromer ((1974)), o qual propos
a chamada Hip6tese da Cognigao como alternativa ao determinismo linguistic°
expresso na chamada hipOtese Sapir-Whorf, ainda dominante nos anos 60.
Estudos experimentais corn criangas corn menos de 1 ano vinham demonstrar
a anterioridade de conceitos em relagao a sua expressao lingUistica (cf.
Macnamara, 1977), juntando-se a uma serie de evidencias que davam suporte
'aquela hip6tese (Cromer (1991)). Contudo, o prOprio Cromer apresenta
argumentos que gradativamente a relativizam, revisando estudos sobre a
aquisigao de termos que se distinguem em fungao da variavel contavel]
por criangas adquirindo ingles e sobre a aquisigao da categoria nilmero, por
criangas falantes de ingles e de Yucatec (lingua Maia, na qual apenas nomes [-
animados] admitem plural). 0 resultados desses estudos evidenciamprocessos
que levam em conta diferengas formais na identificagao de categorias
semanticas.

Recentemente, estudos sobre a aquisigao do lexico processo que parece
tomar forma por volta dos 9 meses de idade (cf. Jusczyk, 1997), tern sugerido
que formas lingUisticas (palavras novas) contribuem para que bebes dessa
idade categorizem objetos (Waxman, 1994). A possibilidade de formas
lingUisticas contribuirem para a aquisigao de conceitos foi particularmente
aventada por Vygotsky (1962) e é levada em conta em formulagOes teOricas
que atribuem as relagoes interpessoais que se estabelecem pela linguagem
verbal um papel fundamental no estabelecimento de relagoes semanticas na
lingua (cf. 3.4).

3.3. A fala dirigida a crianga e as condigoes necessarias a identificagao de uma
lingua

Uma outra vertente de pesquisa aberta no estudo do desenvolvimento
da crianga a partir da hipOtese inatista buscou caracterizar a fala dirigida a
crianga e verificar o possivel efeito da qualidade desta no desenvolvimento

A argumentagao que acompanhava a hipOtese inatista apresentava os
dados lingUisticos primarios de que a crianga dispoe como constituidos de
enunciados fragmentados, cheios de falsos comegos e pouco transparentes
quanto as possiveis relagoes gramaticais neles expressas. PsicOlogos do
desenvolvimento partiram da hipOtese de que a fala dirigida a crianga (FDC)
seria distinta da fala dirigida ao adulto, o que poderia contribuir para facilitar o
acesso da crianga a lingua. Corn base numa ampla base de dados de criangas

3
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adquirindo ingles, e posteriormente, outras linguas, foi constatado que a fala
dirigida a crianga (FDC) distingue-se da fala dirigida a adultos em fungdo de
uma serie de variaveis, tais como, complexidade sintatica (medida em termos
de nUmero de morfemas por enunciado, nUmero de oragoes encaixadas, nUmero
de oragoes subordinadas emposigao inicial, etc.), boa-formagdo (caracterizada
em fung-do da presenga hesitagOes, falsos comegos, pausas dentro de
constituintes, etc, nos enunciados), formas lexicais (formas prOprias, com
reduplicagdo de silabas), tornando-se aparentemente mais simples, bem
formada e redundante do que a fala entre adultos (cf. Kaye, 1980 apud Ingran,
1989; Snow, 1986). De um ponto de vista fonetico, verificou-se que a FDC
apresenta caracteristicamente um alto pitch, urn maior leque de freqiiencias e
entonagdo mais variada do que a fala dirigida ao adulto (cf. Ingram, 1989).
Estudos realizados na cultura ocidental revelam, ainda, que desde cedo
(registros a partir dos 3 meses) a fala dirigida ao bebe tende a referir-se a ele e,
a partir do momento em que seu foco de atengdo possa ser dirigido, a objetos
ou atividades do seu interesse (cf. Snow, 1986).

Tais resultados claramente contradiziam o que era pressuposto por
Chomsky (1964 apud Allen & van Buren, 1971)). Contudo, como admite Snow
(1986), estas evidencias sO poderiam eliminar a necessidade de uma
predisposigdo especifica para a aquisigdo de linguas caso fosse demonstrado
que outras especies, comparado o nivel de inteligencia, seriam bem sucedidas
na tarefa de adquirir uma lingua humana, mediante dados simplificados, o que
claramente n-do 6 o caso (cf. Aitchison,1976). Alern disso, a existencia desse
resgistro especial n-do implica que o use deste seja uma condigao necessaria
para a aquisigdo de uma lingua.

Ingram (1989) apresenta um sumario de estudos etnograficos que revelam
diferentes atitudes culturais em relagdo ao bebe que fazem corn que tido the
seja dirigida a palavra ate que ele fale, seja como forma de proteger sua alma,
entre os Quiche da Guatemala, porque tal atitude iria de encontro a convengOes
de etiqueta, entre os Samoanos da Nova Guine, porque bebes ainda "ndo sdo
humanos", entre os Javaneses, ou simplesmente por provocarem citIme entre
os Mundugumor. Estudos de casos de criangas que adquiriram uma primeira
lingua em condigOes socialmente precarias tambem sugerem que a FDC ndo 6
condigdo necessaria para a aquisigdo de uma lingua materna. Skuse (1993)
relata uma serie de casos de criangas submetidas a situagOes extremas de
isolamento ou abandono na primeira e media inrancia, as quais, uma vez
integradas socialmente, foram capazes de adquir uma lingua materna. 0 mais
impressionante 6 o caso de Isabelle, que viveu isolada coin uma mae surda-
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muda ate os 6 anos e, segundo o relato, apOs uma semana de contato com
lingua oral°, comecou a vocalizar, tornando-se, em urn ano, capaz de aprender
a ler e a escrever. Criancas corn audicao normal, cujos pais sao surdos, nao
adquirem, contudo, a lingua da comunidade mais ampla assistindo'a televisdo
ou presenciando situagoes eventuais de interlocucao oral em que nao estejam
envolvidas (Sachs, Bard & Jonhson, 1981). E possivel, pois, que a imersdo da
crianca num particular modo de interacao lingtiistica (oral ou de sinais) seja
condicao crucial para que seu potencial linguistic° seja ativado e nao
necessariamente seu contato corn urn registro corn as propriedades da FDC.

A qualidade da interacao entre a crianca e o adulto pode, nao obstante,
afetar o desenvolvimento linguistic°. Estudos de casos evidenciam que
criancas cujos interlocutores nao costumam expandir ou manter o tOpico do
dialogo, tendem a produzir uma fala repetitiva, pouco informativa e corn
problemas de articulacao (Lieven, 1978 apud Snow, 1986). Parece, pois, que as
expansOes sao de grande relevancia para o desenvolvimento do potencial
expressivo da linguagem embora a pratica de o adulto expandir os enunciados
de criancas possa nao ser essencial para a que a crianca lide corn o modo de
operagdo da lingua e identifique sua propriedades organizacionais basicas.
(cf. Ochs & Sheiffelin, 1984; Snow, 1986).

No Brasil, o estudo da FDC nao teve maior expressdoN. 0 que atraiu
consideravel atencao de pesquisadores no pais foi o dialogo, visto como meio
de insergao da crianca na lingua, no discurso e como forma de torna-la sujeito
da linguagem.

3.4. A interacao e o dialogo na aquisigdo da linguagem

Ainda na decada de 70, a interacao comunicativa e o dialogo passaram a
atrair atencao no estudo do desenvolvimento lingiiistico. Halliday (1975)
apresentava uma analise funcionalista das emissoes vocais de seu filho Nigel,
numa face dita "pre-lingiiistica", segundo a qual uma serie de intencoes
identificadas corn fungi:5es da linguagem sao atribuidas a crianca. Bates (1976)
concebe tuna origempragmatica para a linguagem, introduzindo uma concepgao
teOrica que tern como principal problema dar conta da descontinuidade entre
o que seriam categorias de natureza comunicativa e categorias gramaticais no

13 Nao consta do relato que o registro comumente utilizado corn bebes tenha sido adotado.
14 Apenas duas referencias, remetendo a dissertacoes de mestrado conduzidas na PUC-Rio,
ainda nos anos 70 , foram encontradas no levantamento dos estudos da aquisicao da
linguagem no Brasil apresentado em Scliar-Cabral, 1989.
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desenvolvimento (ver tambem Bates, Camaoni, Volterra,1979; Bates &
MacWhinney, 1982). Bruner(1983)15., parafraseando Austin (1962), pergunta-
se "how to get things done with words?" e introduz o problema de como a
crianga desenvolve a habilidade de produzir enunciados pragmaticamente
efetivos num dado contexto.

A proposta de Bruner, ao contrario das demais, nao atribui uma origem
pragmatica para lingua. Segundo ele, jogos interativos entre mae (adulto) e
crianca apresentariam a esta esquemas interacionais necessarios ao
desenvolvimento de habilidades lingUisticas de carater pragmatic° tais como
a habilidade de solicitar, de estabelecer referencia, dentre outras (Bruner, id.
ibid.). Bruner leva em conta o problema legico apresentado pela Teoria
LingUistica ao supor a necessidade de um "LAD" (cf. 2.1.1). Considera, contudo,
necessario introduzir o conceito de LASS (Language Acquisition Support
System) numa teoria do desenvolvimento linguistic°. 0 LASS consistiria de
um esquema (format) interacional, inicialmente sob o controle do adulto, o
qual seria necessario para que o LAD fosse posto em funcionamento. Assim,
'a medida que a crianga fosse in serida num modo de agir por-ineio da linguagem,
poria em funcionamento um aparato para aquisicao da lingua em questa°.

0 pensamento de Bruner tornou-se influente, particularmente no contexto
europeu16(Camaioni, 1979; McShane,1980). A concepgdo de jogos interacionais
levaria a formulagao dos conceitos de especularidade, complementaridade e
reciprocidade para caracterizar a interagao entre mae (adulto) e crianga, a partir
dos enunciados de uma palavra (Camaioni,1979). Esses conceitos foram re-
significados por de Lemos (cf. de Lemos, 1989), ao aproxima-los da teoria
construtivista de desenvolvimento cognitivo de Piaget, conciliada
perspectiva de Vygotsky, no que concerne ao papel da interagao social por
meio da lingua nesse desenvolvimento (cf. 3.4.1)

A linha de pesquisa iniciada por de Lemos no Brasil tern lido identificada
como sOcio-interacionismo ou sOcio-construtivisme. Essa linha desenvolveu-
se corn alunos e colaboradores a partir do projeto Aquisicao da Linguagem
(cf. 3) que teve inicio em 1976 (Castro Campos, 1983; 1992; de Lemos, 1981;

15 0 livro a que essa referancia remete foi editado a partir de uma coletfinea de artigos da d6
cada de 70.
16 Na decada de 70 Bruner passou urn periodo na Universidade de Oxford, onde entrou em
contato corn a Filosofia da Linguagem.
17 Ver uma retrospectiva de seu percurso nas duas decadas precedentes em de Lemos (1989)
e do direcionamento que esta tomou nos ilitimos anos em de Lemos (1999).
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1886 a, 1986 b 1989; Figueira, 1977; 1985; Gebara (Scarpa), 1978; 1985; Lier-de-
Vito, 1983; 1994; Mota Maia (Albano),' 1986, Perroni Sim-Oes, 1977; 1978;
1991; Scarpa, 1990). 0 sOcio-interacionismo/construtivismo apresenta-se como
a abordagem mais caracteristica do estudo da aquisigao da linguagem
conduzido no.Brasil ate recentemente. Cabe, pois, caracterizar essa proposta,
relacionando-a corn o problema da aquisigao da linguagem tal como
apresentado pela Teoria Lingiiistica e abordado no ambito do estudo do
desenvolvimento, ainda que correndo-se o risco de nao captar de forma precisa
todas as suas implicagOes.

3.4.1. A concepgdo secio-construtivista de aquisicao da linguagem

A proposta sOcio-interacionista/construtivista de de Lemos compartilha
corn Bruner a ideia de que esquemas interacionais servem como meio para
introduzir a crianga na lingua. Diferentemente de Bruner, contudo, a proposta
de de Lemos nao vem complementar a concepgdo do problema "aquisigao da
linguagem", tal como formulado na Teoria Lingilistica, voltando-se para o
desenvolvimento pragmatico. 0 secio-interacionismo/construtivismo
identifica-se corn correntes antagonicas a ideia de inatismo no estudo do
desenvolvimento da crianga (cf. de Lemos, 1986a), embora nao submeta o
desenvolvimento lingiiistico a urn cronograma regido por urn desenvolvimento
cognitivo mais amplo, nem atribua uma origem pragmatica para a lingua. Coloca-
se, pois, no extremo oposto da hipetese que orienta a Teoria Lingiiistica, no
que concerne ao quanto de informagdo acerca das propriedades do sistema
comum as diferentes linguas estaria accessivel a crianga no estado inicial da
aquisigao da linguagem, e distancia-se das principais abordagens para a
aquisigao da linguagem no estudo do desenvolvimento. Enquanto a Teoria
Lingiiistica pressupoe alto grau de determinagdo para a forma das linguas
humanas a partir do estado inicial do processo, a proposta sOcio-construtivista
assume urn alto grau de indeterminagdo. Segundo essa visa°, categorias
fundamentals para o sistema lingiiistico, tais como Nome e Verbo, nao estariam
accessiveis para a analise e para a producao da fala pela crianga. Teriam de ser
construidas ao longo do desenvolvimento, num processo dependente da
interacao coin urn adulto (alguem que doming a lingua).

A indeterminagdo atribuida ao estado inicial do desenvolvimento acarreta
uma dificuldade metodolOgica na analise da fala da crianga, que torna-se objeto
de precupagdo nessa proposta (de Lemos, 1986b. 1989, 1999; Scollon, 1979).

18 Para urn redirecionamento teorico ver Albano, 1987.
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Os enunciados produzidos pela crianga, numa fase inicial do processo de
aquisigao da lingua, nao seriam analisaveis em termos de categorias
lingilisticas, dado que as mesmas nao estariam disponlveis no inicio desse
processo. Tais enunciados corresponderiam a fragmentos nao analisados,
tomados da fala do adulto, numa especie de imitagao deferida'9 (ver tambem
Peters, 1985). A solugao apresentada para essa dificuldade metodolOgica seria
tomar o dialogo e nao a sentenga como unidade de analise (de Lemos, 1986b,
1989; 1999; Scollon, 1979). Nesse quadro, o principal problema te6rico consiste
em explicar de que modo a crianga analisaria as unidades nao necessariamente
lingUisticas tomadas da fala do adulto de modo a compor unidades lingUisticas
em um sistema produtivo. 0 dialogo é tornado como meio atraves do qual o
processo de construgao da lingua se realiza a partir de tais fragmentos,
assumindo assim umarelevancia tanto metodolOgica quando teorica no estudo
da aquisigao da linguagem .

0 processo de aquisigao da linguagem atraves do dialogo pode ser
entendido de duas formas: como um procedimento de produgao atraves do
qual crianga e interlocutor compoem, conjuntamente, urn enunciado
"lingUistico", e como processo ontogenetico, de construgao de categorias
lingUisticas. No primeiro caso, fragmentos (equivalentes ao que seriam
palavras, sintagmas ou sentengas na fala do adulto) produzidos, em turnos,
pela crianga e pelo adulto, dariam origem a urn enunciado corn uma especie de
sintaxe vertical, tal como caracterizada por Scollon (1979) (cf. de Lemos, 1981).
Essa relagao dialOgica teria como propriedades a especularidade (o adulto
espelhando o enunciado da crianga, parafraseando-o corn a estnitura, o sentido
e a intengao que atribui a ele); a complementaridade (o adulto ou a crianga
retomando parte o enunciado do outro e complementando-o) e a reciprocidade
(a criangapassando a iniciar o dialogo, instaurando o adulto como interlocutor)
(cf. de Lemos, 1989). No segundo caso, esse mesmo processo de produgao
permitiria 'a crianga agir sobre a fala (sua e do interlocutor) 3/4 condigao tomada
como necessaria para a construgao de categorias lingUisticas e o
estabelecimento de relagoes entre elas.

Essa proposta compartilha corn Karmiloff-Smith (1979) a concepgao de
desenvolvimento linguistic° fundada na agao da crianga sobre a lingua dando
origem a processos reoganizacionais. Tal como na teoria de desenvolvimento

19 A expressio "tocando de ouvido", empregada pot- Albano (1990) (num modo de teorizacOo
ja distanciado, em muitos aspectos, da proposta socio-construtivista) para caracterizar urn
processo que partiria da fala, como acao, para a lingua, capta a ideia de indeterminacao
categorial na apreensio holistica da fala do adulto que estaria sujacente 'a fala da crianca.
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linguistic° de Karmiloff-Smith, a concepgao de lingua subjacente a proposta
sOcio-interacionista/construtivista nao 6 explicitada. Aos processos
reorganizacionais e, nao obstante, atribuido urn carater metafOrico e metonimico
(de Lemos, 1992). Isso sugere que a concepgao de lingua intuida na proposta
sOcio-interacionista fundamenta-se em relagOes de carater analogic°.

Parece, pois, haver uma incompatibilidade entre a concepgao de lingua
subjacente a proposta sOcio-interacionista/construtivista e o modelo de lingua
apresentado pela Teoria Linguistica. Enquanto esse ultimo incorpora um
mecanismo gerativo, de carater essencialmente modular, no qual categorias
lexicais, definidas a partir de tragos, funcion am como primitivos, a concepgao
de lingua aparentemente intuida na proposta sOcio- interacionista parece
apresentar a propriedade de isotropie e o carater Quineriano21, corn que
Fodor (1983) caracteriza os sistemas centrais da mente sistemas cognitivos
que atuariam em qualquer dominio da cognigdo e que lidariam corn informagdo
proveniente de todo o tipo de fonte, em contraposigdo aos sistemas modulares.
Assim sendo, diferentes objetos parecem estar envolvidos quando a aquisigao
da linguagem e abordada do ponto de vista da Teoria Lingtistica e do ponto
de vista da proposta s6cio-interacionista. Uma questao teOrica que se apresenta
é se o objeto lingua, tal como intuido nessa proposta, umayez formalizado,
atenderia a condigoes de aprendibilidade que garantiriam a aquisigao de uma
lingua materna, levando em conta os procedimentos de aprendizagem nela

20 Isotropia diz respeito a qualidade daquilo que apresenta as mesmas propriedades fisicas
em todas as direcoes. No sentido corn que o termo é incorporado ao texto de Fodor (1983),
diz respeito a propriedade da "confirmacao" de uma hipotese, extraida de qualquer tipo de
evidencia, seja empirica ou demonstrativa. Fodor considera que a capacidade geral de
resolver problemas 6 isotrOpica e que a isotropia cognitiva pode ser melhor identificada no
contexto de descobertas do que no de verificacao de hipoteses, pois diz respeito a
transferencia de informacao entre dominios cognitivos, a qual encontraria sua forma mais
pura no raciocinio analogico.
21 0 adjetivo Quineriano remete a Willard Quine, filosofo de origem empirista, muito
influente no ambito da Filosofia da Mente desde a decada de 50. Com propostas que
abalaram os canones da Filosofia, como a da dissolucao da distincao entre proposiceies
analiticas e sinteticas, assumiu posturas polarnicas no que se refere a Semantica e a relagao
entre o dominio fisico e o mental. 0 adjetivo usado por Fodor parece remeter as
consideracOes de Quine sobre crencas, desejos e intencoes, cuja relacao corn o
comportamento manifesto 6 vista como indireta, dependente da totalidade do individuo,
o que o leva a sugerir que as bases de uma interpretacao psicologica nao sao redutiveis a um
conjunto de regras ou principios. Na visao de Quine, tanto uma descricao psicologica
quanto a traducao sao indeterminadas, de forma que nao ha como avaliar, em Ultima
analise, o quao corretas sao. 0 conceito de empatia viria caracterizar o modo como tal
indeterminacao nao acarretaria dificuldades de entendimento na pratica (cf. Hookway
(1994) e refEncias ai contidas).
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Existem ainda outras diferengas que distinguem o estado estavel ou final
do processo de aquisigdo apresentado pela Teoria Linguistica do que é tornado
como resultado do desenvolvimento na concepgao socio-interacionista. Nessa
concepgao, a aquisigao da linguagem tern como produto nao apenas uma
lingua intern alizada mas urn sujeito psicolOgico, constituido pela linguagem,
considerado a partir de uma perspectiva epistemolOgica segundo a qual sujeito
e objeto definem-se mutuamente. A aquisigdo da linguagem teria, assim, no
dialogo, nao apenas as condigOes tidas como necessarias para a construcao
de uma lingua mas as condigOes essenciais para o estabelecimento das relagOes
intersubjetivas das quais emergeria a crianga como sujeito da linguagem. Dal
o interlocutor ser usualmente apresentado, nos trabalhos dessa linha, como o
"Outro", ou seja, como representante da alteridade numa relagdo inter-subjetiva
(cf. de Lemos, 1986 a; Lier-de-Vito & Arantes, 1998; de Castro, 1998).Nesse
aspecto, a proposta sOcio-interacionista aproxima-se, inicialmente, do
pensamento de Vygotsky (1962) (cf. de Lemos, 1989) e, posteriormente da
Psicanalise e da Analise do Discurso (cf. de Lemos, 1999a; de Lemos, 1999a).

De Vygotsky, o sOcio-interacionismo buscou incorporar o papel atribuido
a lingua, entidade que, por ser socialmente compartilhada, ao mesmo tempo
que 6 instrumental na aquisigao do conhecimento, introduz a crianga no curso
de urn desenvolvimento socio-histbrico. Uma retomada ao pensamento de
Vygotsky pode, nao obstante, prover urn meio de aproximar-se uma concepgdo
sOcio-construtivista de aquisigdo da linguagem de hipOteses que supoem urn
maior grau de determinagdo quanto a forma das linguas, a partir do estado
inicial do processo de aquisigao.

Vygotsky (1962) atribui a linguagem verbal, ou seja, a lingua realizada
como forma de expressao no discurso, urn papel central no desenvolvimento
cognitivo. A crianga, de posse da lingua como instrumento, desenvolveria o
que 6 chamado de "pensamento verbal" atividade mental que, ao tornar-se
consciente ou deliberada no planejamento de noes voltadas a solugao de
uma tarefa cognitiva qualquer, necessita de uma linguagem de apoio. Vygostky
enfatiza que esse "pensamento verbal", em contraposigao a fala, nao seria
inato e sim determinado socio-historiamente. Assim, ao estabelecer distingdo
entre pensamento verbal e fala, Vygotsky atribui um carater socio-histdrico ao
primeiro e biolOgico a esta

A mediagao exercida pela lingua na aquisigao de conceitos e do discurso
organizado no desenvolvimento do pensamento lOgico 6 vista como o papel
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crucial assumido por fatores sOcio-histOricos no desenvolvimento cognitivo.
A agao de agentes sociais nesse desenvolvimento seria, nao obstante,
restringida pelo cronograma maturational da crianga. Apenas estando a crianga
numa "zona de desenvolvimento iminente" poderia sua interagao corn o adulto
acelerar a descoberta da solugao para uma dada situagao-problema na dinarnica
do processo evolutivo.

Aproximar a proposta sOcio-construtivista para a aquisigao aquisigao da
linguagem do pensamento de Vygotsky requer transportar o papel mediador
da linguagem para atuar na aquisigao da pr6pria linguagem (cf. de Lemos,
1986b). Faz-se necessario, contudo, distinguir os diferentes significados do
termo linguagem nesse contexto para facilitar o entendimento das diferentes
dimensOes dessa proposta. Assim, a linguagem, como lingua realizada no
discurso incorpora todo o significado sOcio-histOrico que the possa ser
atribuido. Esta realizagao viria a interferir na aquisigao da linguagem entendida
como lingua (equivalente a uma lingua interna construida), ao mesmo tempo
que promoveria a constituigao da crianga como sujeito da linguagem, entendia
como forma de expressao.

De acordo corn a concepgao de Vygotsky, uma interferencia dessa
natureza estaria condicionada ao cronograma de desenvolvimento da crianga.
Uma vez que a interferencia no desenvolvimento cognitivo estaria submetida
ao cronograma deste, uma atuagdo da linguagem no dominio da lingua, teria
de obedecer o cronograma dessa aima. A incorporagao do pensamento de
Vygostsky em uma teoria da aquisigao da linguagem parece, pois, pressupor
uma concepgao de lingua fundada numa programagao biolOgica especifica
responsavel por tal cronograma de desenvolvimento. Logo, a incorporagao
do pensamento de Vygotsky a uma teoria de aquisigao da linguagem nao
parece requerer a hip6tese de indeterminagao subjacente a proposta sOcio-
interacionista.

Observa-se que as dificuldades de se assumir total indeterminagao no
processo de aquisigao da linguagem tern sido apontadas e levadas em conta
no ambito de teorias de incorporam processos construtivos ao
desenvolvimento linguistic°. Peters (1985), por exemplo, assinala que qualquer
processo de reestruturagdo pressupoe a percepgao de determinadas

22 A seguinte citacao pode ilustrar esse ponto: "O pensamento verbal nao é uma forma de
comportamento inata e sim determinada por processos historico-culturais cujas propriedades
especificas e leis nao podem ser encontradas nas formas naturais do pensamento e da fala."
Vygotsky (1962, p.51, Trad. LMSC)
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propriedades do sinal acUstico como passiveis de serem lingiiisticamente
relevantes. Scarpa (1999) considera o papel da prosOdia promovendo urn
bootstrapping fonolOgico em relagao a urn modelo de GU inspirado na Teoria
da Otimidade. Albano, que vem desenvolvendo uma linha de pesquisa inserida
na Teoria da Acae, corn vistas a caracterizar urn continuum evolutivo da
sensOrio-motricidade a cognicao, fundado no conceito de gesto articulatbrio
(cf. Albano, 1999), considera a possibilidade de conciliacao dessa perspectiva
com um conceito de GU, tal como apresentado naquela teoria (Albano,
comunicagao pessoal).

A ideia de processos construtivos pode ser, portanto, compatibilizada
com hipoteses que pressuponham restrigoes a forma de linguas a serem
adquiridas a partir de informagao disponivel no estado inicial do processo ou
das propriedades de sistemas perceptuais (articulaterios) dedicados ao
processamento linguistic°. Note-se que o processo de aquisicao concebido
na proposta sOcio-interacionista toma a crianca a partir do momento em que
esta fala. Muito do processo de aquisigao de uma lingua transcorre, contudo,
antes queproducao da fala se realize (cf. 4).

Grande parte dos estudos em aquisicao da linguagem orientados pela
perspectiva socio-interacionista volta-se para aspectos do desenvolvimento
relativos ao lexico, a semamica ou para habilidades de natureza discursiva (cf.
de Castro (Campos), 1983; 1992; Figueira, 1977; 1985; 1995; 1999; Perroni
Simbes, 1977; 1978; 1986; 1991). E possivel, pois, que os processos de
desenvolvimento caracterizados nessa proposta, ainda que possam nao ser
necessarios a construcao de primitivos lingUisticos, correspondam a processos
requeridos em dominios especfficos da linguagem.

4. Procedimentos de aquisicao e habilidades de processamento linguistico de
criangas

Um requisito fundamental de uma teoria da aquisicao da linguagem
consiste em prover um modelo da dinamica desse processo, ou seja, dos

23 Nos termos da Teoria da Acao (cf. Kugler & Turvey 1987 apud Albano, 1999), uma nit°
pode ser definida como uma gama de movimentos por meio dos quais uma conduta motora
se realiza, o que facilita um tratamento quantitativo para o, desenvolvimento. No ambito
da Fonetica, essa abordagem tern facilitado a caracterizacao de gesto articulatorio,
fundamentada em principios da Dinamica, a partir da qual a continuidade do
desenvolvimento fonetico/fonologico é explicitada (Albano, 1999). A concepcao de gesto
articulatorio tambern orienta o trabalho de Teixeira, sobre o desenvolvimento fonologico
(cf. Teixeira & Davis, 1999).

3 8 5
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procedimentos atraves dos quais a aquisicao de uma lingua qualquer se realiza.
Desde os anos 70, a Psicologia Cognitiva tern buscado caracterizar
procedimentos de aquisicao de uma lingua materna que podem pressupor
major ou menor grau de determinagdo quanto a forma das linguas humanas.
Diferentemente das teorias de base interacionista acima apresentadas, os
procedimentos de aquisigdo sao concebidos a partir de urn modelo do
processamento do material linguistic° pela crianca.

No artigo classic° de 1970, Bever concebe estrategias perceptuais para a
aquisicao de uma primeira lingua que visam a extrair sentido de enunciados
lingiiisticos a partir de generalizacoes quanto a forma superficial (ou
configuracao) dos mesmos. Tais estrategias eram vistas como submetidas a
restricoes gerais a percepcao e, nesse ponto, eram situadas as bases cognitivas
para a aquisicao da linguagem. A proposta de Bever nao se apresentava,
contudo, antagonica a Teoria Lingufstica, uma vez que as estrategias
perceptuais incorporavam uma serie de pressupostos gramaticais (tais como a
relev'ancia da ordem dos consituintes lingiiisticos, a relevancia de palavras
funcionais) que teriam de ser atribuidos a uma GU. Ao longo dessa decada,
uma serie de estrategias de aquisicao foi apresentada (cf. Cromer, 1976). 0
problema da utilizacao do conceito de estrategia no estudo da aquisicao da
linguagem residia, contudo, no fato de, por urn lado, confundirem-se estrategias
de compreensao (meios de se atribuir sentido a urn enunciado) com estrategias
de aquisicao de lingua (cf. Correa, 1982; 1986), e, por outro, no fato de a teoria
de lingua entao pressuposta (o modelo padrao (Chomsky, 1965)) requerer a
aquisicao de regras especificas concepgao que se mostrou improdutiva (cf.
2). Com isso, as estrategias propostas, ainda que dessem conta do padrao de
respostas de criancas em tarefas de compreensao, nao eram capazes de explicar
a dinamica do processo de aquisicao.

Numa linha menos comprometida corn a Teoria Linguistica, embora
pressupondo uma serie de unidades lingiiisticas como primitivos, Slobin (1973;
1985) concebeu procedimentos que aquisicao de linguas a partir daquilo que
enunciados lingiiisticos teriam de perceptualmente saliente em qualquer lingua
e que pudesse ser gramaticalmente relevante. Slobin (1985), partindo de um
amplo estudo comparativo entre diferentes linguas, desenvolve a concepgdo
de principios operacionais universais, formulados em termos de instrucoes
para um mecanismo de aquisicao da linguagem. A ausencia de uma teoria de
lingua, por urn lado, e de urn modelo de processmento lingiiistico no qual
saliencia perceptual pudesse ser caracterizada dificultam, contudo, essa
proposta.
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MacWhinney (1987), numa perspectiva menos conciliavel corn a Teoria
Linguistica, apresentou o chamado modelo da competicao modelo
probabilistic° segundo o qual urn mapeamento forma-funcao 6 caracterizado,
ponderando-se a importancia relativa de uma "forma" na lingua (tal como a
ordem de palavras) e seu custo de processamento. Dados de diferentes linguas
serviram de base para sua proposta. Contudo, a falta de respaldo de base
experimental para o que 6 tido como facil de processar, aliada 'a carencia de
uma teoria de lingua, tern como resultado mais urn inventario descritivo, baseado
em criterios diversificados, do que procedimentos que possam explicar o modo
como o processo de aquisicao se realiza.

0 possivel efeito de propriedades distribucionais e contingencia
semantica foi explorado por Maratsos & Chalk ley (1981), no que se refere
identificacao de categorias gramaticais. A proposta de Maratsos & Chalkney
incorpora, implicitamente, uma serie de primitivos lingiiisticos. Entretanto,
esses procedimentos parecem acarretar problemas comuns a procedimentos
de aprendizagem indutiva, nal° satisfazendo, portanto, aos criterios de
aprendibilidade requeridos de teorias de aquisicao de linguas naturais (ver
Pinker, 1987).

Mais recentemente, procedimentos de natureza conexionista tem lido
caracterizados para modelar o processo de aquisicao (ou de aprendizagem) da
lingua materna (cf. Plunkett, 1997). Tais procedimentos, debase eminentemente
associacionista, sal°, em principio, conciliaveis corn modelos de cunho
probabilistic° tais como o de MacWhinney (1987). Modelos probabilisticos
ou modelos conexionistas para a aquisicao da linguagem requerem, nao
obstante, uma teoria de lingua que seja corn eles compativel. A Teoria da
Otimidade apresenta-se como uma possivel base teOrica para tais modelos,
muito embora esta pressuponha maior grau de determinacao e especificidade
de dominio do que procedimentos conexionistas caracteristicamente
independentes de dominio, usualmente pressupoem. No Brasil, uma linha de
pesquisa emergente busca uma abordagem conexionista para a aquisigao da
linguagem (cf. Poerch et al, 1998).

As propostas para procedimentos de aquisicao de lingua materna
concebidas ate entao partem de um estagio do processo no qual unidades
lexicais, morfolOgicas e sintaticas ja sao segmentadas. Pode-se dizer, portanto,
que lidam com o processo de aquisigao da linguagem numa fase avancada,
quando comparada com o processamento do material lingiiistico que se opera
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ate que se possa atribuir a crianga a segmentagao de tais unidades.
Alternativamente, numa abordagem psicolingUistica para aquisigao da
linguagem que tambem tomou forma nos anos 70, busca-se caracterizar o que
a crianga processa do sinal acirstico (vinculado ou nao a outros estimulos que
contribuam para a identificagao de seu significado) antes de ela emitir
enunciados caracteristicamente linguistic° (ver histOrico e referencias em
Mehler & Dupoux, 1990).

Os estudos da percepgdo da fala por bebes tern revelado que muito do
processo de aquisigao da linguagem transcorre antes de a crianga atuar
linguisticamente por meio da fala. Uma serie de resultados sugere a necessidade
de uma teoria da aquisigao da linguagem incorporar urn aparato perceptual
altamente especializado para o processamento de linguas que seja posto em
funcionamento aos primeiros contatos da crianga corn uma lingua. 0 recem-
nascido 6, por exemplo, capaz de discriminar melodias de vozes (As lin, Pisoni,
Jusczyk, 1983). Aos 3 meses, bebes orientam-se pela voz da mae (cf. Locke ,

1997). Aos 9 meses reconhecem o padrao fonotatico da lingua em aquisigao
(Jusczyk et al, 1994). Aparentemente, capacidades foneticas discriminatOrias
que se desenvolvem nos primeiros meses de vida podem ser determinantes de
uma "surdez" para distingoes que nao sao fonemicas na lingua materna, o que
sugere que a identificagao do sistema fonolOgico pode se realizar antes mesmo
de unidades lexicais serem segmentadas (Dupoux, & Peperkamp, no prelo).
Diante dessas capacidades, a necessidade de supor uma programagao
biolOgica linguisticamente especifica e a possibilidade de urn bootstrapping
fonolOgico ou via prosOdia tem sido amplamente consideradas (Christophe &
Dupoux, 1997; Scarpa, 1999).

Tambern no que se refere a sintaxe e ao lexico, cada.vez mais o estudo do
processo de aquisigao da linguagem volta-se para as capacidades de
processamento de criangas corn idade inferior a dois anos, quando muitas
ainda nao produzem enunciados de mais de uma palavra. Constata-se, por
exemplo, que criangas antes de produzirem linguagem falada sao sensiveis 'a
ordem dos constituintes da lingua, distinguindo, em fungao desta, os papeis
de agente e objeto da agao (cf. Hirsh-Pasek & Golinkoff, 1991). Bebes de 9
meses apresentam-se sensiveis a fronteiras sintagmaticas (Jusczyk et al, 1992)
e a unidades lexicais (Waxman, 1994). Aos 11 meses, criangas parecem dintinguir
nomes (Myers et al., 1996) e ser sensiveis a morfemas funcionais (Shafer et al.,
1998).

No Brasil, o estudo da aquisigao da linguagem do ponto de vista do
processamento linguistic° tern sido conduzido numa linha de pesquisa que
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teve inicio em meados da decada de 80. Numa primeira instancia, foi considerada
a necessidade de se formular um modelo do estado estavel do desenvolvimento
linguistico em termos de processamento, de modo a distinguirem-se problemas
de aquisigdo de lingua de problemas de desenvolvimento de habilidades de
processamento, dada que ambos podem se confundir nos dados do
desempenho linguistico da crianea. (Correa, 1986; 1995a; b). Num segundo
momento, bucou-se question ar a necessidade de se atribuir 'a crianea
dificuldades na aquisiedo de formas pronominais, a partir de urn modelo em
que as fune-Oes assumidas por estas formas decorrem de condie-Oes de
processamento especificas (Correa, 1995c, 1999a, b) (cf. 3.2). A proposta de
distinguir habilidades dependentes do sistema computacional da lingua de
habilidades de processamento especificas no desenvolvimento linguistico
orienta o trabalho de Rodrigues (1999) sabre a produedo de senteneas
coordenadas. Mais recentemente, essa linha tern-se voltado para a identificaedo
de habilidades de processamento no que concerne a percepedo de unidades
morfolOgicas e ao estabelecimento de relagOes de concordancia por crianeas
com idade inferior a dais anos (Correa, 1999c, Name, em prep.), assim como 'a
distilled° entre habilidades de processamento linguistico mais diretamente
dependentes do sistema computacional da lingua de outras nal° diretamente a
este vinculadas, em portadores de deficits da cognigdo (de Freitas, a sair).

5. Urn balaneo final

Este artigo buscou apresentar os desenvolvimentos da pesquisa em
aquisiedo da linguagem, compondo urn panorama histOrico-tematico desta
segunda metade de seculo, que permitisse situar a pesquisa em aquisigdo da
linguagem conduzida no Brasil, a partir do momento em que teve inicio, ha
quase 30 anos. Nessa retrospectiva, procurou-se levantar o que houve ou ha
de mais controverso no tratamento desse tema, desde a formulaedo da chamada
hipOtese inatista, e identificar os pontos em que essa controversia reside, na
tentativa de dissolve-la.

A principal constroversia diz respeito ao quanta de informagdo relativa
as propriedades das linguas humanas estaria disponivel no estado inicial do
processo de aquisigdo. As principais dificuldades decorrem, por urn lado, da
falta de urn modelo de lingua que seja tornado como representativo do estado
estavel de desenvolvimento na maioria das abordagens para o desenvolvimento
linguistico e, por outro, da necessidade de se explicitar, num modelo de lingua,
seus modos de articulaedo com sistemas de desempenho.

389
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A Teoria LingUistica, na sua principal vertente, encaminha-se hoje para a
formulagao de urn modelo que explicite tal articulacao. Corn isso, devera ser
possivel caracterizar o quanto das restricoes 'a forma das linguas humanas
pode advir do modo de operagdo desses sistemas. Ao mesmo tempo, modelos
alternativos vem sendo porpostos, o que devera permitir que se avalie o
potencial explanatOrio de teorias mais ou menos deteministicas da forma das
linguas humanas a partir de uma GU. 0 estudo da aquisicao da linguagem
volta-se, por sua vez, mais diretamente para as habilidades de processamento
de criangas de tenra idade, o que permite uma melhor caracterizacao do que ha
para ser adquirido a partir da producao da fala e do que deve estandisponivel
no estado inicial do processo.

A despeito de muitos dos percursos para o estudo da aquisigao da
linguagem nao terem sido produtivos e do carater insatisfatOrio de muitas das
propostas aqui revisadas, o resultado da pesquisa em aquisigao da linguagem
nos Ultimos 30 tern um saldo positivo. Aquele que hoje ingressar no estudo da
aquisicao da linguagem encontra urn campo menos conflituoso e problemas
mais bem definidos do que ha. 20 ou 30 anos.atras. No que se refere ao estudo
da aquisigao da linguagem conduzido no Brasil, verifica-se a ampliagdo do
interesse

E,
area e uma maior diversificagao de abordagens do que nos

an os 70. E, entretanto, proporcionalmente pequeno o amen) de pesquisadores
voltados para a aquisicao da lingua materna, no que concerne a sua
identificagdo, no pats.

0 estudo da aquisigao da linguagem, tornado em sentido amplo, comporta,
nao obstante, uma serie de tOpicos nao incluidos nessa retrospectiva e que,
no Brasil, tem tido maior desenvolvimento. Estes incluem, alem do ja mencionado
estudo do desenvolvimento de habilidades discursivas (cf. 3.2), a aquisicao
da escrita (Abaurre, 1999), os processos de leitura e o letramento em geral
(Grimm-Cabral, 1998; Scliar-Cabral, 1998) assim como a consciencia
metalingUistica e sua relacao corn a alfabetizagdo (cf. Scliar-Cabral, 1989)24 .

Cada urn desses temas abre um campo te6rico prOprio, nao necessariamente
integrado ao da aquisigao da lingua materna, em sentido estrito. Situa-los
teoricamente iria muito alem do que se poderia requerer nos limites desse
artigo. Acredita-se, nao obstante, que um posicionamento em relagao as
questoes fundamentais 6 crucial, qualquer que seja o aspecto do
desenvolvimento linguistic° considerado.
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ABSTRACT: This paper aims at presenting a state-of-the-art of a subarea in
Applied Linguistics, i.e., bilingual education studies in Brazil or yet education
in bilingual settings such as indigenous communities, immigrant, frontier
and deaf communities. These settings usually have more than two languages
in use as well as language varieties. The paper shows a sociolinguistic
panorama of the country and of the studies about education in linguistic
minority contexts and draws implications for teacher education and language
diversity.
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Em comparagao com outras subareas da Lingilistica Aplicada' , por
exemplo, ensino-aprendizagem de linguas (materna/estrangeira) e traducao,
os estudos sobre interagdo em contextos bi/multilingiies no Brasil sao recentes.
Nao completaram ainda uma decada e, por enquanto, constituem area de
concentragdo em somente um programa de pOs-graduagdo2 em LA no pats.
Como se vely a seguir, isso nao significa dizer que nao existam estudos sobre

* Agradeco ao CNPq (520616/95-2) pelo auxilio que tornou possivel a continuidade da
pesquisa, base deste texto. Agradeco tambem a FAPESP (1996/4443-7) pelo auxilio no
periodo 1997-1999 dentro do Acordo CNPq-Fapesp. 0 trulo dos projetos aos quais faro
referencia no texto sao: Escolas da Floresta (CNPq 1995-97, Fapesp 1997-1999), 0
Indio e a escola (CNPq 1997-99), e Vozes na Escola: Cultura e identidade em contextos
sociolinguisticamente complexos (CNPq 1999-2001)
** Uma nota de agradecimento a A.L.Cesar pela leitura de versao preliminar do texto e
pela discussao decorrente.

A Lingiiistica Aplicada como area de dominio pr6prio que tern pontos em comum, mas
que difere da Lingiifstica e dela nao depende em seus estudos, tem seu fortalecimento no
meio da decada de 80 corn a abertura de novos programas de pOs-graduacao em Lingilistica
Aplicada. 0 primeiro programa de LA na PUC-SP é do inicio da decada de 70. A Associacao
de Lingiiistica Aplicada do Brasil (ALAB) foi fundada em 1990.
2 PPGLA/Unicamp.
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educagdo bilingue e sobre educagao em contextos bi/multilingues em outros
programas. E importante observar que nao estou me propondo a fazer aqui urn
trabalho exaustivo, mas apresentar contextos bi/multilingties de minorias para
que o mapa da educagao nesses cenarios seja desvelado, venha a superficie e
possa ter visibilidade.

Observe-se que utilizo a expressao educagao ou escolarizacao3 em
contextos bi/multilingdes4 juntamente com o termo educagao bilingUes (Vide
Hornberger, 1991, Freeman, 1998, Hamel, 1989, Garcia & Baker, 1995) porque os
contextos que you focalizar podem ou nao apresentar casos de educagao
bilingiie propriamente dita. Sao, no entanto, cenarios onde mais de uma lingua
é falada e nao necessariamente 6 escrita. Sao cenarios fortes em tradicao oral.

0 texto esta organizado em tres partes. Na primeira, focalizo o cenario
sociolinguistic° brasileiro e, na segunda, os estudos sobre educagao em
cenarios bilingde/multilingUes e sobre o bilingiiismo de minorias lingUisticas.
Na terceira, dentro de uma tradicao da LingUistica Aplicada de voltar a pratica,
visando a um levantamento de implicagoes, busco estabelecer relagoes entre

3 Ver tambem Cavalcanti (1998a e b).
2 A reflexao que aqui faro tern como base projetos de pesquisa de cunho etnografico .que
desenvolvi corn uma equipe, primeiramente no contexto de educacao escolar indigena e, a
partir deste ano, em contextos bi/multillingUes de minorias. Baseia-se tambem na orientacao
de projetos de pesquisa visando a dissertacoes de mestrado e tese de doutorado. Mais
especificamente, a discussao foi originada no desenvolvimento de dois projetos de
pesquisa (Cavalcanti, 1995,1997), ambos corn foco no contexto indigena assim como na
orientacao de trabalhos (Maher, 1990, 1996, Mendes, 1995, e em andamento, Cesar, em
andamento, e Freitas, em andamento), e tambem no trabalho de orientacao de pesquisa
nos contextos imigrantes (Jung, 1997, Takasu, 1999, Pereira, 1999) e de fronteira (Martins,
em andamento). Esses trabalhos deram origem a urn terceiro projeto de pesquisa (Cavalcanti,
1999c) que focaliza contextos sociolingiiisticamente complexos sejam eles indigenas,
irnigrantes ou de fronteira. Em todos eles, as escolas focalizadas apresentam urn cenario
sociolinguisticamente complexo, uma vez que nas comunidades envolventes mais de uma
lingua e/ou mais de uma variedade linguistics sao faladas.

Em sua revisal° das tipologias existentes sobre educacao bilingue, Hornberger (1991)
apresenta tres modelos: de transicao, de manutencao e de enriquecimento. 0 modelo de
transicao que se concretiza em programas de transicao ye a lingua como urn problema a ser
resolvido e visa a chegar a lingua-alvo. A primeira lingua do aluno ( a lingua da comunidade)
serve de ponte para a lingua dominante. 0 modelo de manutencao, tambem concretizado
em varios tipos de programas de manutencao, embora considere a lingua da comunidade
como direito, pode, em Ultima instancia, servir de transicao para a lingua da sociedade
dominante. 0 modelo de enriquecimento a lingua como recurso (nao somente para os
alunos de comunidades minoritarias mas tambem para os alunos que sao parte da sociedade
dominante) aparece em programas tais como: de imersao, de linguas de heranca imigratOria,
de duas linguas, de imersao bilingiie, de mao dupla. (Ver tambem Freeman, 1998.)

0
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o cenario sociolingiiistico apresentado e a formagdo de professores.

1.0 cenario sociolingiiistico brasileiro

387

Quern catequizou os indios foi o coronel do barranco, o proprietario
fazendeiro que botava os outros no cativeiro... amarrava e acoitava (...) e
amedrontou eles pro nil° falarem a lingua ... prd desmoralizar ele botou o
nome na lingua "giria".

Profa. Manaita (Railda Poyanawa) in Maher & Cavalcanti (1995)

Nao sei falar bem o portugues. Na minha lingua sou doutor.
Prof. Joaquim Mama Kaxinawe (Anotagoes de campo do Projeto Escolas

da Floresta, 1997)

Aqui so se fala portugues.'
Professora em escola localizada em comunidade imigrante alemd de

zona rural. (Jung, 1997)

Apesar de falas como as que servem de epigrafe para esta segdo,
geralmente causa estranheza quando digo que minha area de pesquisa atual
esta relacionada a contextos bilingiles de minorias (Cavalcanti, 1999c e d) no
Brasil. Isso talvez acontega, porque, em primeiro lugar, existe urn mito de
monolingiiismo no pais (Cf. Bortoni, 1984, Cavalcanti, 1996a, Bagno, 1999).
Esse mito é eficaz para apagar as minorias, isto é, as nagees indigenas, as
comunidades imigrantes e, por extensdo, as maiorias tratadas como minorias,
ou seja, as comunidades falantes de variedades desprestigiadas do portugues.
Em segundo lugar, uma das razties para essa estranheza pode ser decorrente
de o bilingilismo estar estereotipicamente relacionado as linguas de prestigio
no que se convencionou denominar bilingiiismo de elites. Em terceiro lugar,
esses contextos bilingiies de minorias sdo (tornados) invisiveis, portanto

6 0 Professor Mani sabe falar muito bem o portugues (regional e corn marcas indigenas) e
como argumenta bem... Sua lingua primeira, de identidade indigena, é o Kaxinavva. Corn
o portugues escrito, a aproximacao aconteceu em contexto escolar. Sua fala exemplifica
urn cenario bi/multilingte no pais.

Na escola, ha momentos em que se fala o portugues da comunidade (o "brasileiro"), uma
variedade de alemao e se aprende o portugues escrito do livro didatico.
8 A expressao educacao bilingrie 6, geralmente, mais conhecida por sua associacao ao
bilingiiismo denominado de elite, ou seja, urn bilingiiismo de escolha, relacionado a linguas
de prestigio tanto internacional como nacionalmente. As escolas bilingries no Brasil (e em
outros paises), por exemplo, escola americana, escola francesa, tern na lingua alvo seu
(principal e, as vezes, unico) meio de instrucao independentemente da Ll do aluno.

4 0 4
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naturalizados, tanto por quem deles faz parte como pela sociedade envolvente,
uma vez que as linguas faladas sdo de tradigdo oral, portanto estigmatizadas.
A questdo da invisibilidade sera retomada na segunda parte.

Ndo 6 somente no Brasil que essa imagem de cenario monolingiie
predomina. Mesmo se tendo a informagdo de que o bilingiiismo esta presente
em praticamente cada pais do mundo Grosjean (1982:vii) diz que cerca da
metade da populacdo mundial 6 bilingue segundo Romaine (1995:9), 6 o
monolingiiismo querepresenta a norma, 6 o monolingUismo que 6 a base para
os estudos linguisticos. De fato, para a autora, o monolingiiismo deveria ser
tratado como caso especial, como desvio da norma, e o bilingiiismo deveria
representar a norma. Diz ainda a autora (Romaine, 1995:8): Ha cerca de trinta
vezes mais linguas do que ha paises. Isso implica a presenca do bilingiiismo
em praticamente todos os paises do mundo.

No Brasil, ndo se pode ignorar os contextos bilingiies de minorias, uma
vez que no mapa do pais pode-se localizar em uma pincelada nab exaustiva: i.
comunidades indigenas em quase todo o territOrio, principalmente, na regido
norte e centro-oeste; ii. comunidades imigrantes (alernds, italianas, japonesas,
polonesas, ucranianas, etc) na regido Sudeste e Sul, que mantem ou ndo sua
lingua de origem; iii. comunidades de brasileiros descendentes de imigrantes
e de brasileiros ndo-descendentes de imigrantes em regioes de fronteira, em
sua grande maioria, corn paises hispano-falantes. Alem dessa classifIcagdo
geografica, quando se focalizam os contextos bilingiies ndo se pode esquecer
das comunidades de surdos que, geralmente, sdo criadas em escolas/
instituicoes e que estdo espalhadas pelo pais. Todos9 esses contextos bilingties
sdo de alguma forma tambem "bidialetais", pois contemplam algumavariedade
de baixo prestigio do portugues ou de outra lingua lado a lado corn a variedade
de portugues convencionada como padrdo.

Se estou focalizando contextos bilingUes, por que estou tambern me
referindo a falantes de variedades consideradas de baixo prestigio do
portugues do Brasil? A resposta 6 simples: nos estudos realizados (Vide
Jung, 1997, Pereira, 1999, Maher, 1996, Cavalcanti, 1997b) os contextosbilingiles

sdo sempre mais complexos do queparecem a primeira vista e essa complexidade

passa pelas variedades do portugues. Em outras palavras, esses contextos

9 Ha ainda outras comunidades bilingues como as de terreiros de candomb16 que congregam
brasileiros descendentes e nao descendentes de africanos tamb6m apagadas do cenario
sociolingiiistico do pais.
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bilingdes de minorias sao tambem "bidialetais"10. De fato, a complexidade
mencionada resulta em apresentar esses contextos como multilingties e nao
somente bilingues, dando o devido status as linguas (e nao as variedades ou
dialetos) falados por esses comunidades.
Contextos indigenas

Contextos indigenas

0 universo indigena no Brasil hoje e pequeno, porem, extremamente rico
e diverso no que concerne aos aspectos sociolingiiisticos, sociohistdricos e
socioculturais. E composto de aproximadamente (nao ha urn levantamento
preciso e oficial, cf. Cardoso de Oliveira, 1988:34) de 250.000 pessoas o que
corresponde a menos de 0.2% da populagao do Brasil. Das cerca de 1300
linguas faladas pelos diversos grupos por volta de 1500, apenas 170
sobreviveram. Muitas dessas linguas tern pouquissimos falantes. E importante
observar que, por volta do ano de 1500, a populagao indigena era
aproximadamente de 5 milhOes de pessoas e as linguas faladas eram cerca de
1300, de acordo corn varios registros, inclusive Ribeiro (1995). A taxa de
crescimento populacional, hoje, no entanto, e felizmente, é maior do que a
populagao nao-indigena: 4% ao ano.

Nos contextos acima descritos, ha situagoes de manutencao, de perda e
processos de "revitatizacao"" da lingua nativa. Os processos de
"revitalizacao" podem ter um peso simbelico (Vide Maher, 1996),por exemplo,
no material didatico em lingua indigena em uma comunidade onde nao se falai
ensina essa lingua. Esse material, no entanto, sirnboliza a posse/a existencia
da lingua. No caso do portugues falado pelos Indios, 6 interessante observar
que a lingua de origem da comunidade, mesmo nos casos em que nao e mais
falada, por exemplo, na Comunidade Indigena Apurina no Sudoeste do
Amazonas, deixa sua marca (Ver Maher, 1996, 1998)na variedade de portugues
que se torna a primeira lingua. Maher utiliza o termo "portugues Indio" para
fazer referencia a essa variedade do portugues falado. Outros autores (por
exemplo, Grillo Guimaraes, 1996) utilizam o termo "portugues etnico".

" Vide Bortoni (1998) sobre o continuum rural-urbano, o continuum de oralidade e letramento
e continuum de monitoracao estilistica.
" Utilizo o termo revitalizacao entre aspas como forma de questionamento, uma vez que,
dado o dinamismo de uma lingua seria impossivel revitalize -la como foi no passado. Em
outras palavras, o termo revitalizacao, que parece indicar a ideia de imutabilidade, necessita
ser relexicalizado ou entao mudado.

BEST COPY AVAILABLE
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Contextos de imigragdo

Tendo em vista que a imigragaTo 6 apenas uma parte da historia para os
contextos atuais bilingues/bidialetais, reporto-me a Ribeiro (1995:241):

0 contingente imigratorio" europeu integrado na populacao
brasileira e avaliado em 5 milhoes de pessoas, quatro quintas parses iguais
entraram no pais no ultimo seculo. (...) [Esse contingente] é composto,
principalmente, por 1,7 milhao de imigrantes portugueses, que se vieram
juntar aos povoadores dos primeiros seculos, tornados dominantes pela
multiplicacao operada atraves do caldeamento corn indios e negros. Seguem-
se os italianos, corn 1,6 milhtio; os espanhois, corn 700 mil; os alemaes, corn
mais de 250 mil; os japoneses, corn cerca de 230 mil e outros contingentes
menores, principalmente eslavos, introduzidos no Brasil sobretudo entre
1886 e 1930.

0 pais tern entao como "razes" os Indios, os portugueses e os africanos.
Nos Indios temos os donos das terras, desalojados para que essas fossem
doadas aos primeiros imigrantes'3, os colonizadores portugueses. Com os
Indios desalojados, tentou-se escraviza-los. Nao deu certo. Vem entao da
Africa, a mao de obra escrava, cerca de 6 milhoes de pessoas (Ribeiro, 1995:228),
para trabalho forgado nas terras "doadas" aos portugueses. Os imigrantes,
que, curiosamente, sempre estao fora do tripe das "raizes" brasileiras, chegaram
em maior ralmero ap6s a Aboligdo da Escravatura. Vieram, principalmente
italianos e japoneses, substituir os africanos na agricultura, sonhando com a
aquisigao de terras. Ou seja, ate 1836 o fluxo de imigragdo era de portugueses
e africanosw. Entre 1836 e 1968, cerca de 5 a 7 milhoes de imigrantes se instalaram
na regido Sul e Sudeste, especialmente em zonas rurais. E nessa epoca que
chegam os alemaes e tambem mais japoneses. Mais tarde, o governo brasileiro,

12 Os ameros apresentados por Ribeiro convergem com o quadro apresentado pela Folha
de Sao Paulo em 13/07/97 para urn periodo de 60 anos:1870-1868. Esses ntimeros
indicam "cerca de de 5 milh5es a 7 milhoes" de imigrantes e "ndo incluem os africanos
trazidos para o pais como escravos": 1,76 milhao de portugueses, 1,62 milhao de italianos,
719 mil espanhOis, 257 mil alemies, 243 mil japoneses, 119 mil russos, 98 mil austriacos,
79 mil `turcos', 54 mil poloneses, 50 mil franceses. "A maioria deles se instalou nas
regioes Sul e Sudeste do pais, onde a necessidade de mao-de-obra era mais forte, em especial
para a agricultura".
13 Usei o termo imigrante propositalmente. Esses primeiros portugueses nalo sac) vistos
como tal, parecem ter urn status superior como "donos/donatarios" das terras.
14 Ha registros tambem de libaneses que chegaram ja com os portugueses e se estabeleceram
no comercio.
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atraves de intermediarios europeus, apoiou um programa de incentivo a
imigragao atraves da venda de terras para agricultura. Dessas ondas
imigratbrias, temos hoje os descendentes de imigrantes' africanos'' que
podem constituir uma maioria em algumas regioes do pais (Vide Cesar, 1995;
Cesar & Silva, 1992) apesar de serem tratados como minorias. Os descendentes
de imigrantes europeusrl (italianos, alemdes, ucranianos, poloneses,
holandeses, espanhOis, austriacos, russos, para nomear alguns) e asiaticos
(japoneses, chineses) fazem parte da imigragao antiga e estao principalmente
no Sul e Sudeste do pais. Como exemplo de imigragao recente, pode-se citar os
coreanos.

Ainda conforme Ribeiro (1995: 242):

Ntio ocorre no Brasil (...) nada parecido corn o que sucedeu nos paises
rio-platenses, onde uma etnia original numericamentepequena foi submetida
por massas de imigrantes que representando quatro quintos do total,
imprimiram uma fisionomia nova, caracteristicamente europeia, a sociedade

15 Os africanos tambem tido saU vistos como imigrantes por raz6es diversas da explicacdo
da nota anterior. Arrisco-me a dizer que a razdo estaria mais relacionada a uma politica de
"branqueamento" do pais atraves das continuas levas de imigraclo europeia. Dessa politica,
certamente, poderia fazer parte os apagamentos (propositais) existentes nas familias
brasileiras dos ascendentes negros e tambem indios em favor dos ascendentes imigrantes
europeus.
16 Conforme Ribeiro (op. cit.:114): Os negros do Brasil, trazidos principalmente da
costa ocidental da Africa, foram capturados meio ao acaso nas centenas de povos
tribais que falavam dialetos e linguas nao inteligiveis tins aos outros. A Africa era,
entc7o, como ainda hoje o e, em larga medida, uma imensa Babel de linguas. Embora
mais homogeneos no piano da cultura, os africanos variavam tambem largamente
nessa esfera. Tudo isso fazia corn que a uniformidade racial nil° correspondesse a uma
unidade lingiiistico-cultural, que ensejasse uma quando os negros se
encontraram submetidos todos a escravidc7o. (...) Encontrando-se dispersos na terra
nova, ao lado de outros, seas iguais na cor e na condiccio servil, mas diferentes na
lingua, na identificaccio tribal e frequentemente hostis pelos referidos conflitos de
origem, os negros foram compelidos a incorporar-se passivamente ao universo
cultural da nova sociedade. E apesar das circunstancias adversas, aprendem o portugues
"para comunicar-se entre si."
17 Brasililianistas, por exemplo, Lesser (1999, mencionado na Folha de Sao Paulo, 06/
06/99, 5:7), levantam a hip6tese da busca de embranquecimento do "sangue moreno
brasileiro atraves da vinda de imigrantes brancos europeus". Ja, de acordo corn Nobles (no
prelo, tambem parte da reportagem da Folha de Sao Paulo, 06/06/99, 5:8) aponta que o
"censo tern ajudado a embranquecer" o pais. Afirma que "o censo no Brasil tern sido uma
disputa entre os que acham que o pais é de maioria branca e os que defendem que somos urn
pais de negros ou pelo menos de nao-brancos. 0 porno da disc6rdia, claro, é o mulato."
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e a cuitura nacional, transfigurando-os de povos novos em povos
transplantados. 0 Brasil nasce e cresce como povo novo, afirmando cada
vez mais essaatracteristica em sua configuracao historico-regional. 0
assinaldvel no caso brasileiro e, por urn lado, a desigualdade social, expressa
racialmente na estratificacdo pela posicao inferiorizada do negro e do
mulato. E, por outro lado, a homogeneidade cultural basica, que transcende
tanto as singularidades ecologicas regionais, bem como as marcas
decorrentes da variedade de matrizes raciais, como as diferencas da
proveniencia cultural dos distintos contingentes.

Contextos de fronteira

Apesar da extensdo da fronteira brasileira em contato/conflito",
primordialmente, corn paises hispano-falantes, nao ha muitos estudos sobre
as comunidade de fronteiras. No caso da fronteira corn o Uruguai talvez se
tenha mais informagdo, como, por exemplo, os estudos citados'9 em Trindade,
Behares e Fonseca (1995) e desenvolvidos pela Universidad de la Republica/
Uruguai. Em relagdo as comunidades de fronteira corn o Paraguai, ha alguns
estudos (Vide, por exemplo, Martins, 1996) que focalizam a movimentagao de
imigrantes brasileiros de ascendencia alema para a zona rural paraguaia prOxima
na fronteira corn o Brasil. Ha tambern estudos (Vide D'Angelis & Mazzarolo)
que discutem a migragdo brasileira para o Paraguai e que mostram a fronteira
do lado brasileiro (Ver Santos,1999).

Comunidades de surdos

De acordo corn o Correio Braziliense (1997), dados da Organizacao
Mundial da Satide (OMS) indicam que "a deficiencia auditiva afeta 10% da
populacao mundial". Conforme a mesma fonte, "no Brasil, estima-se que
existam 15 milhOes de pessoas corn algum tipo de perda auditiva. Desses 350
mil sao totalmente surdos". A populagdo de surdos é, portant°, .

quantitativamente grande. No entanto, como acontece nos outros contextos
focalizados, tambem af ha um apagamento, uma minimizacao de sua importhcia,
que promove sua invisibilidade.

18 Minha escolha pelo termo contato/conflito (lingiifstico) esta relacionada a discussao de
varios autores, principalmente em relaclo a posicao tomada a partir dos autodenominados
sociolingilistas de periferia. 0 ponto da discussao que nao ha contato sem conflito, por
exemplo, no caso da diglossia. (Ver Martin-Jones, s.d. e Hamel & Sierra, 1995.)
iv Elizaincin, Behares & Barrios (1987), Elizaincin (1976), Behares(1982).
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Essas comunidades, que muitas vezes estdo espalhadas, ha muito
reivindicam acesso a lingua de sinais (LIBRAS). JA sofreram e ainda sofrem
discriminagOes. Os estudos nessa area estdo mail voltados para a descricdo
da Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e para sua importancia. Brito (por
exemplo, 1993) tern uma contribuigdo importante para a area. Ha projetos
educacionais tentando levar os resultados dessas pesquisas para a pratica
(cf. Favorito, 1999) como 6 o caso do Instituto Nacional de Educacdo de
Surdos (INES) no Rio de Janeiro. A meu ver, questoes de bilingiiismo e de
bidialetalismo tern espago potencial nesse contexto.

Contextos bidialetais/rurbanos

Essas comunidades, que constituem a maioria da populagdo dentro e
fora da escola, dentro e fora do sistema, "corn fome de cidadania, sa1ario,
educagdo ..." (remetendo a urn artigo de Herbert de Souza, publicado no
Jornal do Brasil em 1993, ndo podem deixar de ser mencionadas porque sua(as)
variedade(s) lingiiistica(s) 6(sdo) diferente(s) do portugues visto como padrdo.

A premissa 6, portanto, que ha uma maioria de contextos bidialetais nas
escolas pnblicas brjasileiras. Esses contextos sdo ou ignorados ou apagados
(Ver, no entanto, os Parametros Curriculares Nacionais, e Bagno, 1997) epassam
a impressdo de cenarios monolingiies. Para Romaine (1995), ha, no entanto,
heterogeneidade mesmo em comunidades consideradas monolingiies, uma
vez que geralmente ha variedades regionais, sociais e estilisticas dentro do
que 6 considerado como "uma lingua".

Utilizo aqui o termo bidialetal segundo Bortoni (1984), de forma a polemiza-
lo e corn vistas a depreender implicagoes para a formagdo de professores no
pats. Bidialetais sdo, por exemplo, as comunidades "rurbanas" (Cf. Bortoni,
1985) compostas por populacoes de origem rural que vivemna cidade e que
falam alguma variedade estigmatizada" de portugues. Essas comunidades
constituem o que venho denominando "as maiorias tratadas como minorias.

Rajagopalan (1998:23) diz: quando se trata de distinguir entre categorias
conceptuais nebulosas como "lingua" e "dialeto, ate os lingiiistas se abstem

2)) Essas variedades tern nos tracos descontinuos (Vide Bortoni-Ricardo, 1984) as marcas da
estigmatizacio: muie, nois fumu, this vinhemu. Esses tracos convivem corn tracos graduals
que ja estio incorporados ao portugues pada° oral: os meninu, me di..
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de estabelecer uma diferenca. Para Wiley (1996:105): o termo "dialeto" (...) em
seu uso popular carrega uma conotagao subpadrao. (...) Embora alguns
lingiiistas facam objecao ao termo 'dialeto' por razoes tecnicas, a maioria acredita
que 6 aplicavel a todas as variedades da lingua inclusive a padrao. Neste
texto, poderia estar usando somente o termo "lingua" como foi feito em Jung
(1997), porem, optei por "bidialetal" para dramatizar a questao e por "bilingtie"
para chamar a atencao sobre cada um dos contextos focalizados, que em
verdade, 6 multilingue e nao apenas bilingtie. No dois casos, como ja apontei
anteriormente, busco especificamente e deliberadamente trazer os termos para
discussao.

A respeito da discussao sobre variedades lingiiisticas, 6 importante ainda
destacar, seguindo Cazden (1993:198), que:

todas as linguas stio faladas em muitas variacties variacdes que tem
um desenvolvimento historic°, sao distribuidas de modo nao-aleatorio na
sociedade, e stio profundamente influenciadas por relacties de poder tanto
no centirio mais proximo (o contexto da situacao) como na sociedade (o
contexto cultural).

Para a imagem firmada de um pais monolingiie onde, alem da lingua dita
padrao, sequer uma variedade de portugues é reconhecida, houve
"contribuicao" nos diferentes contextos focalizados. No caso dos falantes de
variedades de baixo prestigio do portugues, o portugues falado 6 visto como
"errado" e a questao era somente fazer com que aprendessem a "falar portugues
direito" e tudo estava resolvido. No caso dos indigenas, a proibicao de uso
das linguas indigenas foi direta nos variados contextos: a lingua indigena
(qualquer que fosse) era "feia" a denominacao "giria" nao 6 gratuita - e ser
Indio era uma "vergonha" (cf., por exemplo, fala da Profa Manaita no inicio
desta secao). Nao 6 preciso acrescentar mais nada para entender que esse foi
um incentivo (de sucesso!) para a construcao da baixo-estima da populagao
indigena e do perigo de deslocamento das linguas indigenas. No caso dos
africanos e seus descendentes, essa proibicao, hoje esquecida .e raramente
mencionada nos livros didaticos de HistOria, 6 parte, por exemplo, da
invisibilidade da presence' de termos das linguas africanas incorporados
Lingua Portuguesa falada no Brasil. No caso das linguas de comunidades

21 Ha estudos sobre o assunto, principalmente na Bahia, porem nao parece haver interesse
e vontade politica de dessiminacio desse conhecimento.
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imigrantes, houve a proibi ao 22, a epoca do governo Getii lio Vargas, de linguas
estrangeiras dos paises do Eixo nas escolas e comunidades. No caso dos
surdos, estes, a principio estavam confinados aos lares, e se estavam em
comunidades estas eram silenciosas. Alem disco, era comum ouvir-se o
questionamento se a Lingua dos Sinais constitui uma lingua.

Educagdo bilingiie no Brasil?

A partir do que foi exposto, depreende-se que o Brasil" nao reconhece
e nao encoraja o ensino bilingiie no contexto de minorias lingilisticas. A excecao
Pica corn as comunidades indigenas, que tern na Constituicao de 88 o direito
assegurado para a educagdo bilingue, mas que se nao fosse pelo trabalho de
indigenistas, de ONGs e, em menor escala, de grupos de pesquisa/ensino de
universidades nada teria de concreto hoje.

Urn parentese 6 necessario, neste ponto, para lembrar que "somente em
1991 a educacao indigena foi introduzida na constituicao brasileira como sendo
responsabilidade do governo" (Cavalcanti, 1996a). Em 1994 orientacoes
escritas para uma politica educacional indigen a foram produzidas pelo
Ministerio daEducagdo (Ministerio da Educagao e Cultura, 1994). E em 1998,
foi publicado o Referencial Curricular Nacional para Escolas Indfgenas.

Deve-se observar tambem que as escolas em contexto indigena sao urn
caso a parte. Sao oficialmente reconhecidas como escolas bilingues e seus
professores se autodenominam bilfngues. Nas etnias focalizadas no Acre,
considerando o ponto de vista dos professores indios, a escola, que veio de
fora, da sociedade dominante, 6 um conceito em construcao. Mesmo
considerando que nesse pequeno universo indigena no Brasil existe
diversidade linguIstica e diversidade de contato/conflito, o conceito de escola
em construcao nao se aplica a todas as comunidades indigenas.

22De acordo corn Kreutz (1994), essa proibicao é parte de uma campanha de nacionalizacalo
do ensino, corn inicio em 1918, desenvolvida pelo governo brasileiro de modo preventivo
ate 1938 e, a partir dai, de maneira ostensiva. Kreutz (: 48) aponta que para o governo "o
perigo estava apenas nas escolas teuto-brasileiras seguro de resistencia local anti
brasileira "]. Entendia que a etnia italiana -nao oferecia problema neste sentido. [Tambem
nao ofereciam perigo as escolas nas comunidades dos imigrantes judeus, poloneses e japoneses
porque eram pequenas (Kreutz: 47).] Sobre a questa° da proibicio nas comunidades
imigrantes alemao, ver tambem Barnert-Furst (1989) e Pereira, (1999).
23 Essa situacao nao 6 "privil6gio" do cenario brasileiro. comum em outros paises, por
exemplo, nos EUA, o nao reconhecimento e o nab encorajamento de ensino bilingire.(Ver
Freeman, 1998)
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Nos Parametros Curriculares, no entanto, as questoes aqui focalizadas
sao mencionadas, porem, nao sao elaboradas ou enfatizadas. E entre aparecer
no documento e ser efetivamente parte da escola existe uma distancia grande
e essa distancia passa pelos cursos de formagao de professores assim como
passa pelas decisoes de politicas linguisticas e educacionais. "A
escola(rizagao) bilfngue /bidialetal nao faz [portanto ainda] parte da vida
educacional brasileira" (Cavalcanti, 1999c:2). Em outran palavras, o bilingiiismo
de minorias e o bidialetalismo de maiorias, na pratica, ainda esta naturalizado
como invisivel (Cavalcanti, 1996b, 1997a).

As escolas em contexto indigena e na zona rural tern (ou tinham) em
comum o fato de serem ou multisseriadas. No contexto indigena continuam
multisseriadas no Acre, no Xingu, mas em Minas Gerais, por exemplo, indios
patax6 sao levados para estudar em escolas seriadas na cidade mais proxima
pela Prefeitura. De acordo corn os professores indigenas do Acre, as classes
multisseriadas favorecem o aprendizado em grupo: urn aluno ensina o outro,
parte integrante da pedagogia indigena.

Na zona rural essas classes estao em vias de extingao no Estado de Sao
Paulo e no Estado do Parana: os alunos sao transportados as escolas na
cidade mais prOxima pela Prefeitura (Jung, 1998). Enquanto os contextos de
bilingiiismo na zona rural ficam aglutinados e ate incentivam o bilingiiismo
(Jung, 1997), nas cidades ficam dispersos em salas de aula multiculturais tratadas
como se fossem monoculturais e monolingiies. A resistencia dos alunos a
aprender e a escola e vista como parte de outros fatores e nao como relacionada
a diferenca lingiiistico-cultural" (Jung, em andamento).

Nessas escolas localizadas em comunidades imigrantes, algumas contam
corn professores da prOpria25 comunidade. As escolas sao oficialmente
monolingues, mas, em comunidades bilfngues, é natural que haja transito
entre uma e outra lingua e é isso que se viu na pratica (Jung, 1997). E claro que
ha sempre o receio de o professor de nao estar trabalhando de acordo corn a

24 A discussao do termo cultura nao faz parte do escopo deste texto. 0 termo, aqui utilizado
coin base em De Certeau (1995), Erickson (1996, 1997) e Azcona (1993), carregado de
imprecisao e polissemia, é parte tanto do cotidiano da rua como da .academia.
25 As vezes, professores da propria comunidade corn o poder que a instituicao lhes confere
podem ser insensiveis as suas pr6prias origens. Outras vezes nao: intuitivamente
desenvolvem uma sensibilidade, quem sabe para compensar o problemas que eles proprios,
como alunos, enfrentaram na escola (Ver Osborne, 1996, e Jung, 1997).
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Secretaria da Educagdo (cf. Jung, 1997, e Pereira, 1999) e ha sempre uma
afirmacao sobre o portugues como sendo a 'Mica lingua da escola. Tantos
anon passados da proibigao das linguas dos paises do Eixo nas escolas e essa
questao continua. A solucao poderia vir dos supervisores de 'ensino, que
deveriam ser sensiveis a diversidade para poder orientar
os professores. Reclamam esses supervisores" sobre sua falta de conhecimento
sobre o contexto em que atuam os professores. Sao, portanto, necessarios
cursos27 para formadores de professores e para agentes e tecnicos de
secretarias de educacao e delegacias de ensino (ou similares) que est-do em
contato corn esses professores. Essa sugestao ratifica a proposta constante
do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indigenas.

Em outras palavras, a politica lingiiistica de monolinguismo no Brasil
(Cavalcanti, 1996b) 6 uma questao naturalizada, tornada natural. Para Wiley
(1996:103): Apesar de sua recencict [data de 1960j como urns area ctcad'emica,
o planejamento linguistico e a ancilise da politica lingiiistica sempre existirctm
como atividades de estctdos e irnperios, embora nao explicitamente sob
esses rotulos. E de novo essa rid() e uma questao isolada. Para Wiley (1996:105):
Em sociedades onde a maioria da populacao e monolingiie (...), ha
frequentemente uma suposictio subjacente de que o monolingiiismo (...)
representa urn estado ideal natural, enquanto o multilingiiismo representa
urn condictio temporariamente anormal. No Brasil, a maioria da populacdo 6
vista como monolingtie, mas como apontado anteriormente, essa visa° 6
artificial, porern extremamente eficaz para a imagem de estado ideal natural
longe do "perigo" de qualquer condicao temporariamente anormal proveniente
de situacbes de bi/multilingidismo.

2. Os estudos sobre educacao em contexto bilingile: a invisibilidade do
bilingiiismo .e do "bidialetalismo"

A gente nerio fala bem nem o alemtio nem o brasileiro.
Depoimento de morador de comunidade imigrantede zona rural (Pereira,

1999).

26 Anotacoes realizadas durante o Seminario Estadual sobre o Curriculo de Magisterio
Indigena. Participacao (na elaboracao e ) na apresentacalo das disciplinas de Linguas,
Estudo Dirigido e Iniciacao a Pesquisa. Rio Branco, Acre. 23 a 25/05/1996.
27 A Comis.sao PrO-fndio do Acre estara responsavel por um curso para tecnicos e
supervisores da Secretaria de Educacio do Estado a partir do ano 2000.
28 E o contato (que as vezes se torna conflito nessas situac-cies) corn o portugues escrito foi
na escola...
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Minha primeira lingua e o japones, a lingua da minha famila. Meu
primeiro contato corn o portugues" foi corn os empregados da fctzenda [no
interior de Sao Paulo]. (Takasu, 1999)

Ha um ponto em comum entre os contextos apresentados sej am eles de
comunidades indigenas, de comunidades de imigrantes e de fronteira: sao de
tradicao oral. Sao tambern de tradicao oral as comunidades rurais e rurbanas.
As criancas (e adultos) dessas comunidades se deparam corn uma lingua(gem)
totalmente desconhecida na escola: o portugues escrito. Alem disso, essas
comunidades pertencem a min orias linguisticas (muitas corn terra prOpria como
relatam Jung, 1997, Martins, 1996, Pereira, 1999a ) e falam mais de uma lingua,
apesar de nao se reconhecerem e nao serem reconhecidas como bilingiies.
Houve urn processo de naturalizacao da invisibilidade dense tip o de
bilingiiismo. Por exemplo, ate ha pouco tempo, os indigenas eram sempre
apresentados no tempo passado nos livros didaticos como se nao existissem
mais; os imigrantes eram mencionados pela mfdia somente em epocas festivas
quando interessava mostrar que as comemoracbes eram realizadas de modo
diferente, peculiar. As comunidades de fronteira e as comunidades de surdos
nao apareciam nem na mfdia e muito menos nos livros didaticos. Emrelagao ao
bidialetalismo, o "caipira", por exemplo, so aparece na mfdia, de forma
estigmatizada, durante o period() de festas juninas.

Nos estudos realizados por Jung (1997) e por Pereira (1999) foi observado
que nesses contextos ha urn sentimento de inferioridade em relacao as linguas
faladas devido a pelo menos Bois fatores: a) as linguas faladas nao sac.
(d)escritas e como tal nao sao reconhecidas; b) a incidencia de nao
escolarizacao dos integrantes adultos da comunidade. No caso das
comunidades rurbanas (urbanas de origem rural), de tradicao oral, a lingua da
escola tambem 6 diferente daquela falada em casa e na comunidade. Neste
caso, no entanto, o foco nao esta nas minorias linguisticas: sao, na verdade,
maiorias29, porem corn tratamento de minorias, que falam uma variedade de

29 Ver discussao de Robinson (1993:52). Para o autor, "a nocao de lingua minoritaria
tomou forma atraves da analise de situaeoes onde a distilled° entre maioria e minoria era
precisa." No entanto, essa distilled° e difusa em muitas situaeOes como em urn caso na
Africa que o autor focaliza em sua pesquisa. Alem da discussdo sobre o conceito de lingua
minoritaria, Hornberger (1998:453) focaliza os conceitos minoria x maioria e afirma que
essa distinedo esta mais relacionada a poder [e prestigio] do que a quantidade (mimeros),
ou seja, uma maioria de excluidos significa -poder e -prestigio. Uma minoria de elite tern
+poder e +prestigio. Al6rn disso, os termos ddo ideia de homogeneidade, escondendo a
diversidade e a heterogeneidade dos grupos.
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portugues considerada de baixo prestfgio, e, portanto, naturalizadamente
invisivel (Vide discussdo em Bortoni-Ricardo, 1984 e em Bagno, 1997, 1999) e
inferiorizada dentro e fora da comunidade.

Os estudos mencionados no paragrafo anterior vem mostrando escolas
oficialmente monolingiles em cenarios bilIngues/bidialetais, onde as linguas
da comunidade convivem corn a lingua da escola, muitas vezes de forma
imperceptive' aos participantes ou de forma nao reconhecida pelos mesmos
em suas representaeOes sociais" (Fairclough, 1989). Como mencionado, no
entanto, ainda se sabe muito pouco sobre essas escolas. Mais estudos sdo
necessarios.

Antevejo um ponto de divergencia nas representagOes sociais que as
comunidades podem ter sobre a escola e sobre a escrita e suas relagoes corn a
discussao atual sobre o letramento (Vide Street, 1993, 1995; Barton, 1994;
Soares, 1999; Heath, 1987; Kleiman, 1995). No contexto indigena (Cavalcanti,
1998c), a escola 6 algo que vem de fora, alheia a educagdo tradicional dentro
da cultura local, mas pode ser algo mais prOximo dependendo do contato do
grupo corn a sociedade envolvente (Ver Cesar, em andamento). Nas escolas
em comunidades imigrantes, de fronteira e rurbanas a relaedo pode ser diferente.
Ainda se sabe pouco sobre o assunto.

Em 1987, Zulliga et alii afirmava que "o cenario em que se processa a
Educaedo Indigena latino-americana 6, por urn lado, repleto de experiencias de
extrema riqueza e profundidade, por outro, ele e carente de documentacao, e
mais ainda de pesquisas cientificas". Dado o quadro que 6 apresentado por
Hornberger (1997), o cenario de pesquisa em educaedo bilfngue indigena nos
outros paises da America do Sul ndo e muito diferente do que dizia Zurliga et
alii (1987). Tambem ndo e diferente do que aconteceu no Brasil, uma vez que
ate o inicio da decada de 90, a maior parte dos trabalhos de pesquisa focalizava
a descried° de linguas indigenas. A educagdo escolar indigena estava, sem

representada em projetos, porem esses projetos, via de regra, ndo
incluiam pesquisa.

0 cenario brasileiro já comeeou a mudar. De todos os contextos ja
mencionados, 6 o indigena que tern merecido maior atenedo por parte de

"Para Fairclough (1989:11): representacoes sao procedimentos de interpretacao baseados
na liguagem, e conhecimento de mundo das pessoas, suas crencas, seus valores e
pressuposicoes. Ver tambem Hall (1996) e Cavalcanti (1999b).
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pesquisadores, por exemplo, Resende (1992), Ferreira (1992), Carvalho, (1995),
Monte (1996), Grillo Guimardes (1996), Cunha (1996), Taukane (1999).
importante registrar que dugs dissertacoes de mestrado yam de pesquisadoras
direta ou indiretamente oriundas de comunidades indigenas. Taukane talvez
seja a primeira pesquisadora indigena a olhar seu prOprio povo e sua escola.
Ja Carvalho se autodenomina descendente de Terena e tambem investiga a
educacao escolar indigena. Uma parte desses traballhos foi desenvolvida em
faculdades de educagao e outra parte em departamentos de antropologia. Os
trabalhos realizados especificamente na area de Lingiiistica Aplicada sao de
Maher (1990, 1996) Mendes (1995, em andamento), Cesar (em andamento),
Freitas (em andamento). Maher (1990 e 1996), Rezende (1992), Monte (1994)
foram desenvolvidos dentro do Projeto de Autoria, projeto de educagao da
CPI-Acre. Dois dos cinco trabalhos de tese/dissertagdo (Maher, 1990 e 1996)
que investigaram o cenario do Projeto de Autoria, e mais urn, o de Mendes
(1995) foram desenvolvidos no Projeto Escolas da Floresta e em seu antecessor
(Projeto Guarani). Todos os tres trabalhos focalizaram o curso de formagdo de
professores indios de acordo corn o objetivo do projeto que os abrigava.
Esses trabalhos todos representam urn comeco. Ha necessidade de mais
pesquisa. E se ha ainda carencia de pesquisa em educagdo escolar indigena,
ha tambem no caso das comunidades imigrantes e muito mais ha nas
comunidades de fronteira e nas comunidades de surdos.

As comunidades imigrantes tern sido examinadas em trabalhos de
pesquisa de vies sociolingiiistico que tern potencial para trabalhos futuros em
LA. Por exemplo, MacRae (1997) focaliza a comunidade britanica em Sao Paulo,
e estende seu interesse para urn levantamento das comunidades imigrantes
no Estado de Sao Paulo. Kulczynskyj (1997) vem ha tempo investigando a
comunidade ucraniana no Parana. Ambos os pesquisadores sao das
comunidades pesquisadas. Ha ainda dissertagOes de mestrados, por exemplo,
Leme (1984), Barnet -Fiirst (1989), que se constituem em trabalhos imicos, de
meu conhecimento, sem continuidade. Kreutz (1994) registra tres teses
realizadas no exterior focalizando a nacionalizacao das escolas nas
comunidades alemas no sul do Brasil. Nao ha, no entanto, ainda muitos
trabalhos de pesquisa focalizando salas de aula no contexto imigrante. Na
Unicamp, na area de Lingiiistica Aplicada, ha dois trabalhos de pesquisa
concluidos, uma dissertagdo de mestrado (Jung, 1997) e uma tese de doutorado
(Pereira, 1999) ambos sobre escolas em comunidades rurais de imigragao
alema no Parana. Ha tambem uma pesquisa focalizando descendentes de
japoneses na sala de aula de lingua japonesa na universidade (Takasu, 1999).
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Nas regibes de fronteira, o trabalho mais conhecido é o de Trindade,
Behares & Fonseca (1995) sobre escolas na fronteira Brasil-Uruguai. Ha tambem
varios trabalhos de pesquisa voltados para a fronteira corn o Paraguai:
brasiguaios. Sao, na maioria das vezes, trabalhos de descried° sociolingiiistica
que podem servir de ponto de partida para trabalhos em LA. Ha urn estudo de
Martins (1996) sobre uma comunidade de imigrantes brasileiros no Paraguai.
Outro estudo de Santos (1999/UFPr) focalizando criangas brasiguaios em
escolas de Foz do Iguagu. Especificamente no campo da LinguIstica Aplicada,
ha o estudo de Martins (em andamento) que investiga uma comunidade
imigrante rural cujos integrantes foram do Parana para o Paraguai. Sao
descendentes de alemaes. Seus filhos vac, para a escola pUblica onde o meio
de instrugdo é o espanhol, tem contato corn outras crianeas que falam tambem
o Guarani. Em casa, falam o portugues ou o alemao. Ainda outro estudo,
recem-iniciado dentro do Projeto Vozes na Escola, de Pereira (em andamento)
focaliza estudantes que moram no Paraguai e estudam em Foz do Iguagu.

Os estudos sobre a sala de aula corn alunos surdos e sobre a educagao
Zuniga bilingiie para surdos sao escassos31 (Vide, no entanto, Freire, 1998).
Talvez a afirmagdo de et alii (1987) sej a aplicavel aqui (Ver, ainda, Favorito,
1999.) no sentido de que ha descrigoes de projetos educacionais e essas
descrigoes representam cenarios potenciais para pesquisas futuras. 0 Institute
Nacional de Educagdo de Surdos/RJ tem contribuido para essa discussao corn
os varios seminarios que ja promoveu nesta decada. Os anais de congressos
sobre educagao e surdez e sobre educagao especial tanto desse instituto
como de outras instituicoes mostram tambem que ha grupos que trabalham
corn comunidades de surdos que demonstram interesse na area de educagao
bilingue e que uma interlocucao (Vide Maher, 1996) entre essas areas ja foi
iniciada.

Em relagao aos cenarios bidialetais, StellaMaris Bortoni-Ricardo (1984,
1988) é pioneira tanto na orientagao de estudos (ver, por exemplo, Dettoni,
1995) sobre escolas em comunidades rurais e rurbanas e sobre meninos de rua
(Carvalho, 1989) como tambem na proposta de curriculo bidialetal (Bortoni &
Quental, s.d.). Kleiman (1991, 1995) e colaboradoras como Terzi (1995) e
Signorini (1992) tambem fern contribuicoes relevantes na area.

3 - 0 cenario sociolinguistic° focalizado e a formagao de professores: algumas

"Ver tamb6m Gesser (1999) em estudo sobre ouvintes aprendendo LIBRAS corn urn
professor surdo.
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implicagOes

Jfi na comunidade japonesa, apesar de o programa de ensino ser o
memo, apareceu a diferenca: os alunos eram mais disciplinados, os pais
completamente presentes na vida escolar dos filhos, mas o problema da
lingua dificultava o aprendizado, pois havia alunos que ntio entendiam
uma 56 palavra em portugues.

(...) havia o programa a cumprir, as series misturadas, e a lingua
como mais urn trabalho a cumprir. Na hora do recreio, eu brincava corn eles,
fazendo os alunos japoneses que falavam o portugues brincar e filar corn
aqueles que nada entendiam, para que por mein da brincadeira eles fossem
gravando e tomando conhecimento da nossa lingua.

D. Lourdes S errdo, professora primaria em depoimento
realizado em 1992 sobre o final dos anos quarenta no

interior do Estado de Sao Paulo.

Na epoca em que ser professor era ser respeitado, quando as condigoeS
de trabalho eram dignas, quando o professor primario escolhia sua vaga
dependendo de classificagdo em concurso, quando geralmente se comegava
na zona rural para depois it se buscar umaposigdo na zona urbana, a professora
Serra), em suas memOrias, recordou a dificuldade enfrentada em sua primeira
sala de aula em uma fazenda no interior de Sao Paulo. A fazenda era parte de
uma comunidade imigrante japonesa: os alunos em sala de aula, criangas
japonesas que ndo falavam portugues, e, havia tambem alguns poucos alunos
filhos de trabalhadores recem-chegados do Nordeste do Brasil. Pode-se
imaginar a surpresa dessa professora formada para dar aula no curso primario
para falantes nativos de portugues?

Se o professor (bem) formado para trabalhar nos anos quarenta enfrentava
esse quadro sociolinguistic° complexo e apelava para sua intuigdo para
trabalhar na situagdo bilingiie-bidialetal configurada, imagine-se o que a
formagdo (carente) dos anos oitenta e noventa poe em evidencia nos cenarios
de sala de aula atuais que sdo principalmente (mas nal° somente) bidialetais.

Os professores de hoje enfrentam problemas semelhantes aqueles
enfrentados pela professora na comunidade japonesa. 0 contexto
sociolinguistic° em todos os exemplos acima é sempre complexo e, os cursos
de magisterio e de Letras ndo formam professores para enfrentar essas
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realidades. Continuam formando pessoas para trabalhar corn o falante nativo
ideal em uma comunidade de fala homogenea, sem conflitos ou problemas de
qualquer especie. A escola parece conseguir ficar distante do contexto s6cio-
hist6rico e "sobreviver". E isso 6 suficiente para os tempos atuais de tantas e
tao rapidas mudancas? Como ja apontei (Cavalcanti, 1999a, entre outros), nao
vejo a culpa corn os professores. Os cursos de formacao de professores dentro
da conjuntura atual de polfticas linguisticas (muitas vezes nao explicitas) e de
politicas educacionais devem arcar corn essa culpa sobre o status quo. A
diversidade lingiiistica e cultural precisa ser parte da sala da aula, das
comunidades envolventes, dos cursos de formagao.

Quando focalizo a formacao do professor para atuar em contexto bi/
multilingtie, estou pensando tanto no Curso de Magisterio como no Curso de
Licenciatura. Estou pensando tanto no professor que no Ensino Fundamental
vai trabalhar corn maiplas disciplinas, urn trabaiho perpassado pelo portugues
e suas variedades em comunidades urbanas, rurbanas e rurais, como no
professor que vai trabalhar corn a disciplina lingua portuguesa em contexto bi/
multilingiie, bi/multicultural nas mesmas comunidades. Uma vez que a
diversidade social e lingiiistica 6 apagada e o monolinguismo, naturalizado,
parece haver uma justificativa para que nao haj a questionamento sobre
questbes varias, por exemplo, a variedade linguistica a ser meio de instrucao.
Aceita-se como natural que seja o portugues padrao e nem se cogita na tomada
da variedade linguistica familiar ao aluno como ponto de partida. (Ver, no
entanto, os trabalhos de Magda Soares, na area de educacao, e Stella Maris
Bortoni, na sociolingiiistica educacional.) Aceita-se como natural que todos
os alunos compartilhem de uma mesma e 'Mica cultura. No entanto, os alunos
podem pertencer a grupos culturais diversos, de tradicao oral, que sao
invisibilizados de forma homogeneizante. Por exemplo, usa-se o termo "negros"
para fazer referencia as comunidades de descendentes de africanos, mas ha of
grupos culturais distintos (Ver Cesar, 1995). ( As lfnguas ancestrais dessas
comunidades est-do hoje circunscritas principalmente, mas nao somente, ao
espaco ritual religioso.)

No Curso de Magisterio, a Lingua Portuguesa 6 uma disciplina a mais em
um currfculo que enfatiza a educacao geral. Se ha nesse curricula um
distanciamento da lingua, que afinal perpassa todas a materias dentro das
primeiras series na escola, imagine-se, o distanciamento do ensino de lingua
dentro de um contexto de diversidade lingtiistico-cultural. 0 Curso de
Magisterio, segundo os Parametros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (Versao preliminar, Novembro, 1995), 6 uma thabilitagdo tecnica'.

f' 0
E.%
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Ha mais de cem habilitacoes tecnicas, o magisterio 6 uma delas. Sendo uma
habilitacao tecnica, cabe ao professor dar a aula e ponto. Em outras palavras,
o foco esta no "treinamento" e nao na formagao do profissional da educacao.

Os Cursos de Licenciatura de maior prestigio, em muitos casos, se
vangloriam por nao formar professores. Os professores que acabam indo para
as escolas publicas estudam em faculdades particulares pequenas. De qualquer
modo, o foco desses cursos 6 muito mais no contend°, deixando a parte
pedagOgicapara os nitimos semestres. (Vide Cavalcanti eMoita Lopes, 1991).
Disciplinas que seriam essenciais no curso nem fazem parte do curriculo, por
exemplo, Linguistica Aplicada, Sociolinguistica (Educacional), Iniciacao a
Pesquisa, Antropologia (Educacional), Interagao em Sala de Aula. Essas
disciplinas poderiam, dependendo de como fossem dadas, sensibilizar os
futuros professores para o contexto sociolinguistic° complexo que os esperam
em muitos dos lugares onde farao sua pratica docente.

Nos Cursos de Licenciatura, ha urn curriculo minim° geralmente
concretizado de forma segmentada. Fala-se em integragao de contendos, mas
a segmentagdo continua. 0 curriculo minim° 6 constituido de dois blocos:

-contendos especificos
materias pedagOgicas (estrutura e funcionamento do ensino de Primeiro

e Segundo Graus, didatica, pratica de ensino e psicologia da educacao.
Normalmente as materias pedagOgicas sao cursadas nas Faculdades de
Educacao ou, como, acontece na maioria dos casos (faculdades particulares),
nos institutor onde se deu a formagdo especifica (Letras, Matematica,
Geografia, Histbria, Ciencias, etc). (Fonte: Parametros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental. Versa° preliminar, Novembro, 1995)

Alem disso, na concretizacao desse curriculo minim° existeuma assepsia:
o ensino de lingua materna sempre voltado para urn falante nativo ideal e para
uma comunidade de fala homogenea. Essa assepsia nao combina corn os
contextos de educagdo bilingne de minorias.

A questdo que aqui se coloca e que os curriculos de formacao de
professores deveriam contemplar uma forma ou outra dos contextos bilingiies/
multilingnes acima mencionados. Para tanto, os curriculos devem ter espago
para a discussao de pedagogias culturalmente sensiveis" (Vide Erickson,
1987, Ladson-Billings, 1994, Osborne, 1996). Em outras palavras, nao adianta

32 Segundo Ladson-Billings (1994) o conceito de pedagogias culturalmente sensiveis repousa
nas seguintes proposicaes: a) 0 aluno deve experienciar o sucesso; b) 0 aluno deve manter
sua cultura e c) 0 aluno deve desenvolver sua consciencia critica.

0 '
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simplesmente mudar as materias do curriculo. Isso tem que acontecer juntamente
corn a determinagao do perfil do aluno entrante e seu objetivo, corn o
.pressuposto filOsofico que faz o tecido do curso, corn o entrelagamento dos
objetivos das diferentes disciplinas e do pessoal envolvido.

Os programas de formagao de professores deveriam focalizar, atraves da
observagao e da iniciagao a pesquisa, a diversidade lingiiistica, uma vez que,
como se depreende do que foi exposto, ela 6 parte dos mais diversoscontextos
e salas de aula no pais. 0 cenario para varias pesquisas esta al nas salas de
aula e suas respectivas comunidades do pais. 0 ponto de partida vem a ser,
por exemplo, os varios cliches que se ouvem nas escolas por parte de alunos
e professores que podem ate explicar esse apagamento dos cenarios de
bidialetalismo/biculturalismo e tambem de bi/multilingiiismo: "nao sabe/nao
sei nem falar portugues direito", "falam gozado"/"falo diferente deles"
(contextos bidialetais e bilingiies), "cometem erros o tempo todo: s6 escrevem
errado", "voce fala alguma coisa em sala de aula e 6 como se estivesse falando
sobre algo de outro planeta"/"nao entendo o que a professora fala" (bi/
multiculturalidade), "esse r nao é do portugues" (contextos bilingiles/
bidialetais).

Sabe-se pouco ainda sobre as escolas em varios contextos. Sabe-se
menos ainda sobre cursos de formagdo de professores: geralmente, os curriculos
sao construidos corn base em curriculos anteriores, sem levar em consideragao
resultados de pesquisas sobre o assunto, assunto esse que merece
preocupacao, reflexao e pesquisa. A area tanto de ensino/aprendizagem de
lingua portuguesa esta em desvantagem aqui, pois no ensino/aprendizagem
de LE o tema vem sendo objeto de investigacao ha algum tempo. 0 mesmo
acontece, em menor escala, em educagao escolar indigena. E o que tem
acontecido em relacao a formacao de professores indigenas pode ajudar a
pensar sobre a formagao de professores para a escola publica.

Algumas perguntas que tern permeado a construcao de curriculos de
magisterio indigena sao: Quem 6 o professor a ser formado? 0 que contempla
o curriculo indigena? Em que difere do curriculo de magisterio nao-indigena?
Vou responder estas perguntas focalizando o curriculo33 elaborado pela
Comissao PrO-Indio do Acre para os professores Indios do Acre e do Sudoeste

" 0 curriculo tern dois blocos, formacao basica e formacao especifica e as materias sac):
Linguas (Indigenas e Portuguesa) e Literaturas, Matematica, Estudos Sociais, e Ciencias
na Formacao Basica; e Pedagogia , Pratica Reflexiva, Estagio Supervisionado, Iniciacao a
Pesquisa, e Estudo Independente na Formacao Especifica. Tern ainda duas transversalidades:
Tematica (tres vertices: terra-desenvolvimento sustentado; lingua - bil/multilingiiismo;
cultura-interculturalidade) e Metodologica (a formacao do professor/pesquisador em
servico).

422
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do Amazonas. 0 primeiro ponto a ser observado é que o curriculo foi elaborado
a posteriori e reflete uma pratica nos cursos de formacao de professores de
mais de dez anos de trabalho da CPI-Acre. Uma dessas praticas 6 a
interdisciplinaridade; por exemplo, nao ha separacao entre disciplinas de
contelldo e disciplinas pedagOgicas linguas indigenas, lingua portuguesa e
metodologia de ensino caminham entrelacadamente. Quando se trabalha corn
producao de material didatico, isso 6 feito tanto nas linguas indigenas como
em portugues. Mais urn ponto: o professor ja esta em servico desde o inicio do
curso e a condicao para que ele continue participando 6 que ele permaneca em
servico. A pratica 6, portanto, parte integrante do processo. 0 curriculo de
magisterio indigena e, na verdade, um curriculo de formacao de 1o. e 2o. graus.
Ele contempla a formacao do professor desde os primeiros anos de
escolarizacao, pois alguns desses professores foram alfabetizados no inicio
do curso de formacao. E um ponto final: o curriculo preve a iniciacao do
professor em pesquisa.

Faltou especificar quem 6 o professor em formacao. 0 professor
focalizado tern um perfil diferenciado. Alem de professor, ele 6 "agricultor,
cacador, [pescador,] extrator [de seringa], produtor, morador de urn espaco
sOcio-geografico de onde produz e reproduz sua cultura. [Tem ainda]
responsabilidade corn a construcao de alternativas de sobrevivencia
economica [auto-sustentada] e corn a formacao das novas geracoes da
floresta." (Fonte: Versdo preliminar daProposta Curricular Bilfngue Intercultural
para a Formacao de Professores Indios do Acre e do Sudoeste do Amazonas").

Em resumo, poder-se-ia levantar algumas implicacOes do curriculo de
magisterio indigena para se repensar, principalmente, o Curso de Licenciatura.
Nesse repensar, retomando os pontos da discussao anterior, seria necessario
direcionar o foco para:

a) o perfil do aluno a ser formado (Nas discuss-6es sobre curriculo nas
universidades, as horas de cada disciplina parecem ter mais importancia do
que o perfil do aluno);

b) o aluno como professor ( 0 aluno nao 6 visto como futuro professor
nem pelos formadores nem por eles pr6prios. Diferentemente, no curso de
magisterio indigena, o aluno 6 tratado como professor mesmo que nao va. se-
lo. Enquanto esta no curso, é professor.)

c) o curriculo de Letras: 0 curriculo de Letras é um apanhado de materias

34 0 curso de magisterio esta sendo descontinuado. Fica a indagacao sobre a modificacao a
ser feita e suas implicacoes a medio e longo prazo.
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que cumprem o curriculo minimo. Essa materias al estdo desde o tempo das
Be las Letras. Ndo 6 Nora de mudar?

d) a formacdo de professores com reflexdo sobre a pratica (Vide Cavalcanti,
1999a);

e) a necessidade de maior nUmero de pesquisas sobre os cursos de
formacdo de professores

f) o reconhecimento da necessidade de diversidade lingUistica e cultural
nas escolas no Brasil. ( Nem a lingua 2 ensinada como lingua estrangeira nas
escolas em comunidades imigrantes, por exemplo, tem prioridade na escolha
da lingua estrangeira? Isto 6: espanhol nas regibes de fronteira; alemdo, italiano,
ucraniano, japones, holandes, polones, etc. em comunidades imigrantes de
estabelecimento antigo quando a lingua ndo 6 mais mantida. E quando a lingua
é mantida, por que ndo considerar a possibilidade de educacdo bilingiie?)

g) a necessidade de mais pesquisas em sala de aula dentro de uma visdo
antropolOgica e educacional (Vide Jacob & Jordan, 1996), sensivel
diversidade cultural e lingUistica (Vide Hornberger, 1997, 1998).

Evidentemente que os itens acima ndo esgotam a discussdo. Podem ser
vistos como pontos de partida para uma reflexdo necessaria e ja tardia.

Consideracoes Finais

Neste texto, arranhei apenas a superficie do tema, a ponta do iceberg.
Ha muitas outras questoes a serem desveladas; muitos outros contextos a
serem estudados. E necessario tambem conhecer melhor os contextos que
focalizei. Dessa maneira, aprofundando e ampliando o conhecimento e
colocando a histOria do pais em evidencia, pode-se buscar uma contribuicdo
para efetivar uma politica linglifstica de inclusdo que tenha influencia na
modificacdo dos cursos de formagdo de professores e de tecnicos e agentes
educacionais. 0 importante nessa trajetoria 6 rever, repensar e trabalhar as
negacoes e os apagamentos35 da diversidade e da diferenca (Vide Weeks,
1991, B arth, 1969.) e os preconceitos (Bagno, 1999) decorrentes que sdo parte
integrante do cenario sociohistbrico, cultural e linguistic° brasileiro. Essa
reflexdo e esse trabalho precisa ser visto de modo amplo e integrado nas
escolas (professores e agentes educacionais, alunos e suas famflias), nas
comunidades e na sociedade envolvente.

Em resumo, os contextos multilingiies, e por extensa."o, multiculturais, no
35 Na imagem construida pelo "senso comum", a Lingua Portuguesa sempre foi falada no
Brasil. Nessa imagem, apaga-se a Lingua Geral ou Nheengatu (de origem tupi) falada no
pais nos seculos XVII a XX. (Ver, entre outros, Barros, Borges & Meira, 1996) Apaga-se
tamb6m a Lingua Geral Africana da epoca colonial.

2 4
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Brasil nao sao minoritarios e devem fazer parte da educagao de professores.
Em outras palavras, eregra entrar em uma sala de aula multicultural/multilingue.
Excegao seria encontrar uma sala de aula corn "falantes nativos ideals" dentro
de uma "comunidade de fala homogenea". Conforme apontei anteriormente
(Cavalcanti, 1998c), "é mister que se discuta a relagao entre bilingiiismo/
bidialetalismo e escola(rizagao)" nesses contextos de minoria ou de maioria
numerica sem poder ou prestfgio.

Minha insistencia em trazer os contextos bidialetais para este texto sobre
estudos sobre educagao em contextos bi/multilingiies de minorias esta pautado
na relevancia do tema para a formagdo de professores. Falar sobre educagao
em contextos bilingiies no Brasil faz parte do presente corn o qual nos
deparamos a cada momento nas salas de aula da zona urbana e da zona rural,
principalmente, pela interface da educagao bilingue de minorias corn o
"bidialetalismo" das variedades lingilisticas estigmatizadas. Os contextos que
apresentei tern muitos pontos de convergencia e espero to -los mostrado a
contento. Ha muito que intercambiar e aprender entre os contextos
mencionados e outros contextos que ainda nao estao estudados. Espero que
a reflexao realizada sirva de inspiragao para trabalhos de pesquisa futuros que
venham a contribuir para a discussao.

Algumas das questoes que ficam para esses trabalhos futuros sao: A
existencia de urn contexto bilingue justifica (sempre) a necessidade de educagao
bilingiie e intercultural? 0 que se entende por educagdo bilingiie? Todocontexto
bilingiie e tambem intercultural? 0 que se entende por educagao em contextos
bi/multilingues? Por que as linguas de tradigao oral nao tem espago na escola?
0 professor em contexto bilingiie necessita de formagdo especifica? A
educagao em contextos de minorias nao esta ajudando a cristalizar mitos que
geram preconceitos? Como essas perguntas poderiam ser adaptadas a
contextos bidialetais? Tendo estas perguntas como pano de fundo e tendo
emprimeiro piano as vozes (cf. Bald-16n, 1990, Wertsch, 1991, Cazden, 1993)
dessas comunidades bi/multilingiies invisiveis, apagadas do mapa, pode-se
focalizar (cf. Cavalcanti, 1997a) os cursos de formagao de professores como
profissionais empreparagap para uma realidade muito mais complexa e inserida
dentro do contexto sociohistOrico atual. Em resumo, o trabalho corn o falante
de portugues padrao em comunidades de fala onde nao haja conflitos ou
problemas constitui uma fantasia, alimentada implicita ou explicitamente pela
negagao das linguas (indigenas, africanas, de imigrantes, de sinais) e das
variedades do portugues do Brasil e pelo apagamento dessas comunidades
bilingues pela sociedade, pela elite, pelos escolarizados, pela midia...
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ABSTRACT: This paper presents photographs of the field of Applied Linguistics
(AL) in the area of foreign language (FL) in Brazil in the last thirty years.
The photographs focus on: the increase in the number of AL programmes,
most favored dissertation and thesis topics, the foundation of FL teachers'
associations and of the Brazilian Association for Applied Linguistics, the
Brazilian English for Specific Purpose Project, the main periodicals and
books published in the field, and the Brazilian National Parameters for FL
Education. By way of conclusion, the paper presents virtual photographs of
the area as away of pointing to what is to come in the future: a multilingual
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research areas to be developed and theoretical and methodological
approaches to be favored.
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0. Introdugdo

Para colocar, em perspectiva, as fotografias daLinguistica Aplicada (LA)
na area de LInguas Estrangeiras (LEs) no Brasil, que you apresentar, gostaria
de comegar pelo relato de Gomes de Mattos e Wigdorsky, intitulado "Foreign
Language Teaching in Latin America", e publicado no volume n.°4 de Current
Trends in Linguistics em 1968. A fotografia do mundo do ensino de LEs que
Gomes de Mattos apresenta, no que se refere ao Brasil, é quase irreconheciyel

Sou grato a Marlene Soares dos Santos (UFRJ) pelas sugesteies feitas a uma primeira
versa() deste trabalho.
*' Este texto é dedicado a Maria Antonieta Alba Celani (PUC-SP) pelo seu trabalho
pioneiro no desenvolvimento da area de Lingtifstica Aplicada, em geral, e, em particular,
no campo de Unguas Estrangeiras no Brasil. Sem sua dedicacao e entusiasmo, muito do que
se fez e se faz no Brasil nessas areas nao teria sido possivel.



420 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

se compararmos corn os avangos consideraveis neste campo nos 30 anos que
passaram, como as fotografias que apresentarei deste period° abaixo deixam
ver. Ndo tenho diivida de que estes desenvolvimentos estdo relacionados a
criagdo dos cursos de pos-graduagdo no Brasil' . Comego, portanto, este
trabalho corn uma nota positiva.

Ainda que seja possfvel fazer muitas crfticas ao campo da LA na area de
LEs no Brasil em seu estado atual, a fotografia da area apresentada no referido
artigo ja se apagou ou esta amarelada. A titulo de exemplo, veja7se o comenta-
rio de Gomes de Mattos sobre o acordo entre o Institute de Linguas Yazigi e
o Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Atraves
deste acordo, o referido Instituto contribuiria para o ensino de ingles naquela
universidade. Nesta fotografia ndo se reconhece, atualmente, aquela universi-
dade e nem outras, que, provavelmente, usaram a mesma estrategia, entdo. Os
quadros das universidades principais, que atualmente incluem doutores e
mestres, tern massa crftica suficiente para ndo ser dependente de nenhuma
outra instituigdo2. Diga-se, porem, que o Centro de Lingiifstica Aplicada do
Instituto de Idiomas Yazigi teve importante papel, entdo, no desenvolvimento
do ensino de LEs no Brasil. Por cerca de 10 anos, a partir de 1965, este Centro
organizou uma serie de seminarios, intitulados Seminarios Brasileiros de Lin-
glifstica, em varias capitais do Brasil, que constitufram um espago importante
para os professores de LEs se informarem sobre novas metodologias para o
ensino de LEs3.

Note-se, ainda, que a segdo do referido artigo escrita por Gomes de
Mattos, em sua conclusdo, ja anunciava alguns desenvolvimentos pioneiros
que desenhavam o mundo que estaria por vir, entre os quais destaco: a criagdo
de cursos de pOs-graduagdo nas universidades brasileiras, a introdugdo da
Linguistica no curriculo dos cursos das areas de Letras, o langamento da
revista Estudos, que focalizava o ensino de LEs "a luz dos modernos principi-
os da lingiifstica aplicada" (Gomes de Mattos & Wigdorsky, 1968: 484), e a
realizagdo dos primeiros eventos para professores de linguas. Percebe-se,
ainda, que muitas das iniciativas pioneiras estavam nas mdos de escolas par-

Note-se, neste sentido, que os cursos de pos-graduacao no Brasil, na macro-area de Letras
& Linguistica tem inicio em 1968; portanto, ha mais de 30 anos.
2 Deve ser indicado, porem, que devido as dificuldades de contratacoes atuais os quadros de
professores das universidades publicas sao reduzidos, mas se espera que esta situacao venha
a ser alterada a partir do proximo ano.
'Sou grato a Francisco Gomes de Mattos por estas e outras informacoes valiosas sobre a
histOria do ensino de LEs no Brasil.
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ticulares para o ensino de LEs e que a area de LA 6 mencionada somente uma
vez, ao passo que o campo daLingUistica 6 indicado varias vezes no texto. As
referencias sao, em geral, a contribuicao da Lingiiistica para a area de LEs ao
inves de serem a contribuigdo da LA no campo de LEs como 6 entendido hoje
em dia. Tal diferenca se deve a histbria do desenvolvimento da LA, que se
consolidou internacionalmente nos Ultimos 30 anos4 e, no Brasil, mais forte-
mente, quero crer, nos Ultimos 15 anos, corn a criagdo de um maior Milner() de
programas de p6s-graduagdo no campo da LA' como tambem de varias asso-
ciagoes de professores de LEs e da Associagao de LingUistica Aplicada do
Brasil (ALAB) - cf. fotografia 3 abaixo.

Urn outro ponto a ser ressaltado no artigo de Gomes de Mattos &
Wigdorsky (1968) se refere a discussao que Gomes de Mattos faz sobre o
predominio do ingles como LE no Brasil ja naquela epoca, que se consolida
nos Ultimos anos, enquanto a motivagdo pelo espanhol, entao, era minima,
conforme relatado no trabalho. E notavel, porem, que a explicagdo dada para
tais fatos no artigo nao contempla, de modo algum, aspectos de natureza
sOcio-politica como 6 comum se fazer hoje em dia (Moita Lopes, 1996). Ora
explicam o interessepelo ingles, tendo em vista "o relativo isolamento cultural
e linguistic° do Brasil no hemisferio sul que favorece umarelagao mais prOxi-
ma com os Estados Unidos e (cada vez menos agora) com a Europa" (Gomes
de Mattos & Wigdorsky, 1968: 470), ora justificam a falta de interesse pelo
espanhol pela similaridade entre o portugues e o espanhol. Fatores como a
Guerra Fria entre a entdo chamada Uniao Sovietica e os Estados Unidos, que
colocaram o Brasil sob o foco de interesse dos Estados Unidos, nao sao
focalizados, ainda que o ponto crucial da histeria que marca o aumento de
interessepelo ingles no mundo sob a influencia americana seja indicado: o fim
da Segunda Guerra Mundial. E o fim desta guerra que coincide com o inicio da
Guerra Fria e a divisdo do mundo em dois grandes blocos de poder economi-
co, situando o Brasil sob a influencia americana. Estes fatos tambem explicam
a pouca motivagao pelo espanhol na epoca, contrastando, nitidamente, corn o
momento que vivemos hoje corn a criagao do Mercosul, que elevado o espa-
nhol a posicao de segunda LE mais estudada no Brasil. Os fatores de natureza

4 Note-se que a Associacao Internacional de Lingilistica Aplicada (AILA) foi fundada em
1964.
5 Por muitos anos, o Programa de Lingiiistica Aplicada ao Ensino de Linguas (LAEL),
atualmente Programa de Lingiiistica Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), fundado
em 1970, foi o tinico programa de Lingiiistica Aplicada no Brasil, que influenciou direta ou
indiretamente muitos lingiiistas aplicados brasileiros
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sOcio-politica sao, portanto, necessarios para explicar o papel de predominio
que certas LEs passam a desempenhar na histeria.

Oferego a discussdo acima como uma fotografia de pano de fundo para
as ideias a serem desenvolvidas aqui ou para as fotografias que you apresen-
tar a seguir. Assim, construo o artigo corn base em fotografias de aspectos
especificos do campo de LEs no Brasil, que mostram o passado e a situagdo
atual: a ampliagdo do mimero de programas de pOs-graduagdo, tOpicos de
pesquisa mais tipicos da area de LEs no Brasil, a criagdo de associagoes de
professores de LEs e de LA e a organizagdo de eventos cientificos, o Projeto
Nacional de Ensino de Ingles Instrumental, o aparecimento de revistas cienti-
ficas arbitradas e de livros de autores brasileiros, e a elaboragdo dos Parametros
Curriculares de Linguas Estrangeiras.

Ao concluir, levanto alguns pontos que me parecem reveladores do
mundo que vamos encontrar no campo de LA na area de LEs no Brasil no
futuro, ou seja, fecho o trabalho corn fotografias virtuais: uma politica
multilingiie para o ensino de LEs, a consolidagdo e a criagdo de cursos de Os-
graduagdo, abordagens tearicas e metodologicas a serem prestigiadas e areas
de pesquisa a serem desenvolvidas.

1. Fotografias

Fotografia 1: Amp liagdo do numero de Programas de POs-Graduagdo

Como ja indicado acima, a criagdo dos programas de pOs-graduagdo em
LEs nas universidades brasileiras 6 responsavel pela diferenga qualitativa
entre o que o artigo de Gomes de Matos & Wigdorsky (1968) relata e o que se
faz hoje neste campo no Brasil. Ainda que a maior parte dosprogramas de LEs
tivesse inicialmente uma concentragdo dupla em LEs e literaturas de LEs, ja
havia, nas universidades (USP, UFRJ, UFSC, UFF etc.), a possibilidade de
concentragdo em estudos lingiiisticos ou literarios na elaboragdo da disserta-
(do ou da tese.

Deve-se notar que, na maior parte dos cursos, a concentragdo em lingua
seguia a perspectiva de estudos descritivos de aspectos sisCemicos das LEs.
Ressaltem-se, nesta tend'encia, os trabalhos desenvolvidos sob a orientagdo
de Carly Silva na UFRJ e UFF e de Marta Steinberg na USP, por exemplo. A
contribuigdo destes dois professores nesta perspectiva foi responsavel pela
especializagdo de varios docentes universitarios. A relevancia deste tipo de
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investigaedo, acredito, seria que uma compreensdo descritiva adequada dos
problemas sistemicos da LE teria influencia positiva nos cursos de formagdo
de professores de LEs e, portanto, nos processos de ensino/aprendizagem de
LEs. E claro que a pesquisa nos programas ocorria sob a egide da Linguistica
ou do que se convencionou chamar de aplicaedo de Linguistica na descried°
de linguas.

Ao mesmo tempo, corn o desenvolvimento da area de LA, a percepedo
comeea a ser da necessidade de uma area de investigaedo que, alem de proble-
mas descritivos do sistema da LE, incorporasse aspectos processuais do en-
sino/aprendizagem de LEs. Destaco, aqui, o trabalho de Mario Mascherpe
(1970) que focaliza estudos contrastivos da fonologia do ingles e do portugu-
es na tentativa de levantar as dificuldades potenciais representadas pelas
difereneas e semelhaneas na aprendizagem de dois sistemas linglifsticos dife-
rentes. Note-se que os aspectos processuais eram tratados em termos de
dificuldades potenciais, tendo em vista o que o aparato descritivo da Lingiils-
ticapermitia antever. A abordagem era claramente de aplicagdo da Lingiiistica
na descried° comparativa dos sistemas das linguas. Uma outra tendencia
importante, ainda nesta vertente de aplicagdo, seria a utilizaedo de principios
teOricos da Linguistica diretamente no ensino de LEs. Se uma determinada
teoria lingiiistica postulava urn certo construto teorico, o trabalho do pesqui-
sador em LA seria o de aplica-lo diretamente ao ensino.

Mas a grande mudanea de foco nos programas de pOs-graduagdo come-
ea a surgir quando a compreensdo de que para se produzir conhecimento que
possa iluminar os processos de ensinar/aprender LEs o que é necessario é
examinar o que o aprendiz de LEs faz. Aparecem, entdo, uma serie de estudos
que focalizam os processos de aprender LEs atrav6s da analise das Interlinguas
dos aprendizes em varios niveis linguisticos e nas modalidades oral e escrita.
Pode-se dizer que o Programa de Linguistica Aplicada ao Ensino de Linguas
da PUC-SP, pioneiro nos estudos de LA no Brasil, passou por estas fases
todas da LA no Brasil, querefletem modos de entender LA internacionalmen-
te.

E, contudo, a partir do final da metade dos anos 80 que a area de LEs
comeea a se firmar nacionalmente. 0 surgimento de outros programas de Os-
graduagdo ou areas de concentraedo em LA no Brasil (UNICAMP, UFRJ,
UFSC, USP, UFMG, UFPE, UFF, UFRN, UFRGS, UFSM, UFAL, UNESP-S . J.
Rio Preto, UCPEL, UECE, por exemplo) coincide corn o desenvolvimento da
LA como uma area de investigagdo interdisciplinar, que focaliza problemas de
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use da linguagem em contextos institucionais a escola sendo apenas urn
deles (Cavalcanti, 1986; Moita Lopes, 1996). Tal ampliagdo do quadro que
existia anteriormente deuuma contribuigdo qualitativa, possibilitadapelo au-
mento da massa crftica, i.e., do numero de pesquisadores que hoje atuam
efetivamente em LA' , tornando possfvel, conseqiientemente, a ampliagdo
dos tOpicos de pesquisa como tambem de seu tratamento te6rico e
metodolOgico.

Fotografia 2: TOpicos de pesquisa mais tfpicos em LE no Brasil'

Listo abaixo os tOpicos de pesquisa na area de LE, que foram prestigiados
no Brasil nos ultimos 30 anos. A lista é decrescente, ja que comega corn
aqueles mais favorecidos em dissertagoes e teses:

a) Ensino/aprendizagem de qualquer aspecto da LE, excluindo leitura,
produgdo escrita, compreensao oral e ensino atraves de computador

b) Leitura
c) Formagao do professor de linguas
d) Descrigao de algum aspecto sistemico da LE
e) Analise de erros / interlingua
f) Analise contrastiva entre a LE e o portugues
e) Analise da-interagao oral em sala de aula
g) Avaliagao de material didatico
h) Produgdo escrita
i) Planejamento de cursos
j) Compreensao oral
k) Aquisigdo de L2
1) Elaboragdo de material didatico
m) Analise do discurso/pragmatica em LE
n) Construgao da identidade em sala de aula
o) Ensino de LE por computador
p) Testagem

0 quadro que esta fotografia apresenta deve ser entendido como estan-

Aqui me refiro a pesquisadores que tem a LA em sua agenda principal de pesquisa e que nao
fazem LA de forma periferica.

Sou grato a Rosangeles Peres Estevan (PUC-SP), Matilde Scaramucci (UNICAMP),
Nelson Mitrano Neto (UFF), Marilia Lima (UFRGS), Vilson Leffa (UCPe1), Pedro Praxedes
Filho (UECE) e Abuemdia Padilha (UFPE), pelas informaciies preciosas que me fornece-

ram, possibilitando a montagem para esta fotografia.
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do sobreposto a. fotografia 1, ja que os tOpicos favorecidos sao determinados
pelos modos de se entender a pesquisa em LA, conforme delineados nos
programas de pOs-graduagao. Nota-se uma prep onderancia da an alise de ques-
Wes de ensino/aprendizagem de LEs, inicialmente, de uma perspective de
aplicagao de principios da Lingiiistica ao ensino, em que o que ocorre em sala
de aula nao é considerado e, posteriormente, dentro da tradigao de pesquisa
de diagnOstico e de intervengao em sala de aula, em que o processo de ensino/
aprendizagem em sala de aula é levado diretamente em consideragao. Esta
segunda tradigao ja se encontra dentro da concepgao contemporanea de Lin-
giiistica Aplicada. 0 segundo t6pico prestigiado 6 leitura, o que parece ser
revelador da importancia que o campo da leitura em LE alcangou no Brasil,
tendo em vista o fato de os pesquisadores terem, em seus projetos, passado a
considerar a relevancia social da aprendizagem deuma LE.

Fotografia 3: A criagdo de associagoes de professores de LEs e de LA e a
organizagao de eventos cientificos

Tem papel imp ortante no desenvolvimento da area de LEs no Brasil, a
criagao, relativamente recente, de varias associagoes de professores de LEs
(ingles, frances, espanhol, alemao etc.). Ate a metade dos anos 70, conforme
Gomes de Mattos (Gomes de Mattos & Wigdorsky, 1968) indica, os encontros
de professores eram organizados pelas escolas de linguas. Registre-se, po-
rem, a importancia de uma'serie de eventos organizados pelo PILEI (Programa
Interamericano de Lingiiistica e Enserianza de Idiomas), patrocinados, inicial-
mente, pela Fundagao Ford, na formagao de pesquisadores brasileiros nos
anos 60 e 70g.

Tat quadro se transforma corn a criagao de associagoes independentes,
organizadas por profissionais atuantes no campo de LEs, principalmente nos
6.1timos 10 anos, quando surgem varias associagoes estaduais de professores
de LEs ern varias partes do pais'. As associagoes criam urn espago academic()
importante para o desenvolvimento da area como tamb6m um espago politico
de defesa da educagao em LEs no Brasil. Organizam eventos anuais e tem tido
grande influencia.

8 Dentro da programacao do PILEI, foi realizado na USP, em 1969, o II Simposio
Interamericano de Lingiiistica e Ensino de Linguas.
9 Note-se tambem, nos anos 90, o surgimento das afiliadas brasileiras da TESOL (Associ-
acio de Ensino de Ingle's (Braz-Tesol ) e da IATEFL (Associacao Internacional de Ensino
de Ingles como LE).
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Entre as associagoes, quero destacar duas associacoes nacionais de
professores de LEs, que ja tern longa tradicao: a ABRAPUI e a FBPF. A
ABRAPUI (Associacdo Brasileira de Professores Universitarios de Ingle's) se
caracterizava por realizar eventos, predominantemente, de literaturas de lin-
gua inglesa, mas passa, a partir do final dos anos 70, tambem a organizar
eventos voltados especificamente para a area de ingles como LE: os ENPULIs
(Encontros Nacionais de Professores Universitarios de Lingua Inglesa). A
FBPF (Federagdo Brasileira de Professores de Frances) tem tido urn papel
importante na atualizacao dos professores de trances no Brasil, enfrentado o
desafio de lutar para manter a lingua francesa nos curriculos escolares apesar
da hegemonia do ingles e da presenca, cada vez maior, do espanhol. A leitura
dos programas dos eventos destas associacOes é uma boa exemplificacao: a)
de como a area cresceu no Brasil, devido a multiplicacao do mimero de pesqui-
sadores corn autonomia de pesquisa; e b) dos t6picos que estao sendo consi-
derados relevantes na area. Estes tOpicos acompanham, em linhas gerais, o
desenvolvimento que tracei nas fotografias 1 e 2 acima.

Sem dilvida, merece destaque tambem a fundacao da Associagao de
Linguistica Aplicada do Brasil (ALAB) em 1990, o que evidencia a percepcdo
politica e academica de urn grupo de pesquisadores como lingiiistas aplica-
dos, atuantes tanto em LEs quanto em lingua materna (LM) e em outras areas
da LA. A ALAB é filiada a AILA (Associagdo Internacional de Lingiiistica
Aplicada) e tem tido uma atuagao numerosa e ativa tanto na participagdo
academica (em paineis, simpOsios e comunicacties) tanto nos congressos
mundiais como nos comites internacionais e executivos da AILA". A ALAB
organizou, pele primeira vez, em 1998, urn evento nacional: o V Congresso
Brasileiro de Lingilistica Aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, o que evidencia que o espaco que a ALAB representa para o desenvolvi-
mento do campo de LEs e da LM no pais é crucial. Deve-se registrar, contudo,
a titulo de justica e resgate histOrico, que os primeiros quatro eventos nacio-
nais de LA foram organizados por colegas do Departamento de LA da
UNICAMP, que tiveram um papel central no impulso que deram a criacao de
urn evento nacional de LA no Brasil.

Os outros encontros importantes no Brasil em que a LA na area de LE
tern ou teve um espaco representativo sao o INPLA (Intercambio de Pesquisa
em LA) da PUC-SP, o SIMPLA (SimpOsio de LA) da UFRJ e o I Seminario

°Neste sentido, deve-se registrar que Hilario Bohn (UFSC e UCPEL) acaba de ser eleito
vice-presidente da AILA, durante a realizacao do congresso mundial de 1999, em Toquio.
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Nacional sobre Politica de Ensino de LEs, realizado na UFSC. 0 INPLA é urn
encontro que se caracteriza por atrair pesquisadores em formagao em varios
niveis e e organizado em forma de simp6sios, tendo o 90 INPLA sido realizado
em 1999. 0 SIMPLA foi um evento que se caracterizava por reunir pesquisa-
dores avangados em LA, que eram convidados a contribuir para tematicas
especificas. Foram realizados 5 eventos entre 1990 e 1995. Ja o I Seminario
Nacional sobre Politica de Ensino de LEs, como o pr6prio nome indica, foi uma
conferencia realizada em 1996, que se centrou especificamente na questa° de
politica de ensino de LES, terra extremamente relevante no Brasil, tendo em
vista a necessidade de uma politica de multilinguismo no pais (cf. a secao 3
abaixo).

Registre-se, ainda, a realizacao em Recife, na UFPE, de urn importante
evento internacional, em 1997: o XIX Congresso Mundial da FIPLV (Federa-
cao Internacional de Professores de Linguas Vivas). Este foi pioneiro devido
ao seu cunho internacional, possibilitando o intercambio entre profissionais
que atuam em LEs no Brasil corn colegas de outros paises.

Como componente final desta fotografia, cabe notar a criacao, no Brasil,
da Sociedade Internacional de Ensino de Portugues Lingua Estrangeira
(SIPLE). Cada vez mais, a SIPLE vem atraindo professores e pesquisadores
para o ensino de PLE, realizando seminarios e congressos, que tem colabora-
do para o desenvolvimento de uma area emergente de pesquisa. A importan-
cia deste campo no Brasil pode ser avaliada por duas iniciativas em 1998: a) a
criacao, pelo MEC, de urn exame de proficiencia em PLE: o CELPE-Bras; e b) a
criagao de uma licenciatura em PLE na Universidade de Brasilia. Coinciden te-
mente, nota-se, nos tiltimos anos 10 anos, o aumento de dissertagOes no
campo de PLE nos programas de pOs-graduacao.

Fotografia 4: 0 Projeto Nacional de Ensino de Ingles Instrumental

Tem papel central no quadro do que aconteceu no Brasil na area de LEs,
nos Illtimos 30 anos, o Projeto Nacional de Ensino de Ingles Instrumental
(PEII), coorden ado por Maria Antonieta Alba Celani da PUC-SP, tendo como
participantes-alvo professores universitarios de ingles. A criacao do projeto
acompanha desenvolvimentos teOricos e metodolOgicos, na area de ensino
das linguas em geral (nao s6 em LEs), que apontam que as pessoas aprendem
linguas corn propOsitos variados e que, portanto, a eficiencia de urn programa
de ensino pode ser aumentada se focaliza, diretamente, os objetivos especifi-
cos dos aprendizes. Esta percepcao trouxe a tona uma nova area de pesquisa,
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a area de ensino instrumental de linguas, que o PEII fomentou no Brasil,
causando uma verdadeira revolucao na concepgao de ensinar linguas, tanto
no que se refere a elaboracao de programas/cursos de linguas quanto a
metodologias. Alem disso, o PEII teve a grande importancia de aumentar a
reflexdo sobre os processos de aprender/ensinar linguas no Brasil, em geral,
envolvendo, em pesquisa, grande parte dos professores de ingles das univer-
sidades brasileiras. Note-se, ainda, que, ao aumentar a massa critica nos de-
partamentos de ingles, o PEII tambem afetou, indiretamente, professores que
nao estavam envolvidos com o referido projeto como tambem professores de
outras LEs e de lingua materna. Note-se, ainda, que, a partir de 1985, o PEII
passou a incluir as escolas tecnicas, continuando ate hoje comoum programa
nacional que inclui cerca de 70 instituicOes de todo o pats.

Corn o apoio da CAPES em 1978, o PELT teve, inicialmente, a finalidade de
pesquisar as necessidades lingiiisticas de alunos universitarios brasileiros,
firmando-se, em 1980, como urn grande projeto nacional, com o financiamento
da CAPES, Conselho Britanico e CNPq. A contribuicao do Projeto para o
ensino de leitura em LEs no Brasil 6 inegavel, tendo influenciado, principal-
mente, pesquisas sobre formagdo de professores e elaboragao de material
didatico. Que eu saiba, nunca houve no Brasil um projeto, envolvendo profes-
sores, que tenha gerado tantos beneficios para a pratica da sala de aula e da
pesquisa e que tenha obtido tal efeito multiplicador como o PEII. Este projeto

na minha visdo, urn modelo quepode inspirar outros projetos na area de LEs
e LM, principalmente devido ao fato de seu percurso ter passado por varias
fases: elaboragao, piloto etc., atingindo ate a fase de avaliagdo (cf. Fotografia
5 abaixo) e um boletim mensal.

Alem disso, o projeto tambem criou, na PUC-SP, o Centro de Pesquisa,
Recursos e Informagao em Leitura (CEPRIL) que, alem de incluir uma bibliote-
ca, funciona como urn banco de material de ensino que serve a toda a comuni-
dade brasileira. Note-se que o CEPRIL publica tambem um peri6dico: The
ESPecialist (cf. Fotografia 5 abaixo).

Fotografia 5: 0 aparecimento de revistas cientificas arbitradas e de livros de
autores brasileiros

Talvez o testemunho mais importante da vitalidade da area tenha sido o
aparecimento de revistas semestrais arbitradas. Destacam-se The ESPecialist
e Trabalhos de Lingiiistica Aplicada. A primeira 6 uma revista inicialmente
voltada para a area de ensino instrumental de linguas, mas que atualmente
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publica artigos que focalizam pesquisa sobre ensino/aprendizagem de linguas
em geral, como tambem descricOes de usos da linguagem e formacao de pro-
fessores de linguas. A revista aceita artigos em portugues, espanhol, ingles e
trances e e indexada no Sociological Abstracts e no Linguistics and Language
Behaviour Abstracts. E uma iniciativa de Maria Antonieta Alba Celani da
PUC-SP e 6 publicada pelo CEPRIL/PUC-SP. A outra revista mencionada, Tra-
balhos de Linguistica Aplicada (TLA), e publicada pelo Departamento de
Linguistica Aplicada da UNICAMP e, embora aceite artigos na vasta area de
estudos aplicados no campo da linguagem, tern tido papel relevante na divul-
gagao da pesquisa em LEs no Brasil. Observe-se, neste sentido, que o levan-
tamento dos artigos publicados na revista feito em urn numero de 1998, aponta
que a maioria dos trabalhos focaliza a area de LEs. TLA tamb6m publica
artigos escritos em portugues, espanhol, ingles e trances.

Merece registro tambem INTERCAMBIO, uma publicacao anual, mais
recente, que publica trabalhos apresentados nos even tos do INPLA da PUC-
SP. Os trabalhos sao arbitrados por um comite editorial e j a foram publicados
9 volumes. Trata-se de uma iniciativa do ProgramaLAEL da PUC-SP e a publi-
cacao na area de LEs tem sido grande. Alem de divulgarem a pesquisa e
colaborarem para o avanco teOrico e metodologico do campo de LEs no Brasil,
estes tres peri6dicos tem papel central na cunhagem de metalinguagem em
portugues.

E tambem digno de nota o aparecimento, nester 30 anos, de livros de
autores brasileiros na area. Destaco aqui os seguintes:

Lingiiistica Aplicada ao ensino de ingles, de Francisco Gomes de
Mattos, publicado pela McGraw Hill, Sao Paulo em 1976. Trata-se da tese de
doutorado do autor, em que e focalizada a influencia de principios da Linguis-
tica nos manuais de ensino de ingles.

- Por que ensinar lingua estrangeira na escola de 1 o grau, de Daniel
Martins Costa, publicado em Sao Paulo, em 1987, pela EPU/EDUC. 0 livro
focaliza a questa() crucial dos objetivos da aprendizagem de LEs no ensino
fundamental.

Topicos em Lingiiistica Aplicada: o ensino de linguas estrangeiras,
uma coletanea organizada por Hilario B ohn e Paulino Vandresen, e publicada
pela Editora da UFSC, FlorianOpolis, em 1988. 0 livro inclui secoes sobre
teorias de aprendizagem de linguas, analise contrastiva e tipolOgica, e ensino
de LEs.

The Brazilian ESP Project: an evaluation, editado por M. Antonieta
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Celnaiu, John Holmes, Rosinda Guerra Ramos e Michael Scott, publicado em
1988, pela EDUC , em Sao Paulo. 0 livro relata a avaliagao participativa do
Projeto de Ensino de Ingres Instrumental (cf. fotografia 4), incluindo dados
references a hist6ria e a elaboragdo do projeto.

- Interacao Leitor-Texto. Aspectos da interagao pragmatica, de Matilda
do Couto Cavalcanti, publicado em Campinas, pela Editora da UNICAMP, em
1989. 0 livro 6 a tese de doutorado da autora e focaliza pesquisa de natureza
introspectiva sobre o processo de leitura em LE.

- Ensino de portugues para estrangeiros. Pressupostos para o planeja-
mento de cursos e elaboragao de materiais, uma coletanea organizada por Jose
Carlos P. de Almeida Filho e Leonor C. Lombello, publicada em Campinas, pela
Pontes, em 1989. 0 livro focaliza aspectos relacionados ao planejamento de
cursos de portugues para estrangeiros como tambem questoes relativas
pratica de elaborar material didatico.

Lingiiistica Aplicada: da aplicagao da lingiiistica a lingilistica
transdisciplinar, uma coletanea organizada por Mara Zanotto Paschoal e Ma-
ria Antonieta Alba Celani, publicada pela EDUC, em Sao Paulo, em 1992. 0
livro foi organizado para celebrar os 20 anos do LAEL da PUC-SP e inclui
trabalhos de pesquisadores que tiveram uma relacao com o programa, tanto
como alunos ou como professores. 0 livro inclui artigos sobre pesquisa em
sala de aula, aquisicao de linguagem, linguas para fins especificos, leitura e
compreensao, direitos lingiiisticos etc.

DimensOes comunicativas no ensino de linguas, de Jose Carlos de
Almeida Filho, publicado pela Pontes, em Campinas, em 1993. 0 livro focaliza
aspectos da abordagem comunicativa de ensino de LEs.

Reflections on Language Learning, editado por Leila Barbara e Mike
Scott, e publicado em Clevedon, Inglaterra, pela Multilingual Matters, em
1994. A coletanea e urn festschrift para Maria Antonieta Alba Celani e contem
trabalhos nas areas de desenvolvimento de projetos, formacao de professo-
res, processamento linguistic° e analise da interagao da area de negOcios.

Autonomy in Language Learning, uma coletanea editada por Vilson
Leffa, e publicada pela Editora da UFRGS, em 1994. A coletanea inclui traba-
lhos selecionados entre aqueles apresentados no XII ENPULI, realizado na
UFRGS, em 1993. Focaliza questOes te6ricas relativas a aprendizagem de LEs
e o desenvolvimento da autonomia do aprendiz, use de tecnologia no ensino,
redacao, leitura, e aspectos da aprendizagem da perspectiva do aprendiz.

0 jogo discursivo na aula de leitura: linguamaterna e lingua estrangei-
ra, uma coletanea organizada por Maria Jose Coracini, e publicada em Campi-
nas, pela Editora Pontes, em 1995. Os artigos focalizam aspectos do discurso
da sala de aula de leitura.

4 4
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Oficina de Linguistica Aplicada. A natureza social e educacional dos
processos de ensinar/aprender linguas, de Luiz Paulo da Moita Lopes, publi-
cado pela Mercado de Letras, em Campinas, em 1996. 0 livro, organizado em
forma de oficina de trabalho, focaliza uma visdo contemporanea de LA,
questoes relacionadas a atitude e aptiddo lingUistica, a pesquisa na sala de
aula de linguas, a lingua do aprendiz, a leitura e a formacao do professor.

Ensino de Lingua Inglesa. ReflexOes e Experiencias 6 uma coletanea
organizada por Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva, publicada em Campi-
nas pela Pontes, em 1996, corn o apoio do Centro de Extensa() da Faculdade de
Letras da UFMG. 0 livro contem artigos que focalizam aspectos relativos
cultura e ideologia no ensino de ingles e questoes relativas a pratica de ensi-
nar/aprender LEs, incluindo sugestOes pedagOgicas.

Ensino de Segunda Lingua: redescobrindo as origens, uma coletanea
organizada por Maria Antonieta Alba Celani, publicada em Sao Paulo, pela
EDUC, em 1997. 0 livro inclui artigos que tratam de questbes atuais da area
(interagdo, o papel do professor, abordagem comunicativa, analise de necessi-
dades etc.), revistas a luz dos textos de Sweet, Palmer, Palmer & Palmer, Fries
e Lado, fundadores do campo de ensino de LEs.

News as social practice, de Carmem Rosa Caldas-Coulthard, publicado
pela POs-graduacao em Ingles, da UFSC, em FlorianOpolis, na serie Advanced
Research in English Series, em 1997. 0 livro empreende uma analise critica do
discurso das notIcias da midia escrita britanica, demonstrando como estas
sac) construidas cultural e socialmente.

Aspects of language in self-help counselling, de Jose Luiz Meurer,
publicado pela POs-graduagao em Ingles, da UFSC, emFlorianOpolis, na serie
Advanced Research in English Series, em 1998.0 livro focaliza o discurso de
livros de auto-ajuda em ingles, argumentando que este tipo de discurso 6
parte do processo de reflexividade em que as sociedades contemporaneas
estao mergulhadas.

Fotografia 6: A publicagdo dos Parametros Curriculares Nacionais de Linguas
Estrangeiras (PCNs de LEs)

Iniciativa do MEC, dentro de um projeto que elaborou os PCNs de todas
as disciplinas que compoem a grade curricular das escolas brasileiras, os
PCNs de LEs foram publicados em 1998 e elaborados, em conjun to, por Maria
Antonieta Alba Celani (PUC-SP) e Luiz Paulo da Moita Lopes (UFRJ), que
contaram ainda corn a consultoria de Maria Aurora Consuelo Alfaro Lag6rio
(UFRJ), Hilario Bohn (UFSC e UCPeI), e Francisco Gomes de Mattos (UFPE).
A elaboragao dos PCNs levou tambem em consideragdo pareceres de profes-
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sores de LEs atuantes nos varios niveis da educagao brasileira.

Os PCNs de LEs sao um documento que pretende fomentar a reflexao
critica na area e procurou dar conta da multiplicidade de contextos em que
ocorre a educagao em LE. Tern como objetivo principal o engajamento discursivo
do aprendiz de modo que o conhecimento da LE possa faze-lo ter consciencia
de seu papel no espaco social em que vive. Calcada em uma visa°
sociointeracional do discurso e da aprendizagem, a proposta tern como temas
principais: a questa° da cidadania, a consciencia critica em relagao a lingua-
gem e aspectos sociopoliticos da aprendizagem de LEs. Alem disso, procura,
ao se basear em uma compreensao teerica explicita do objeto de ensino, it da
teoria a pratica na sala de aula. 0 envolvimento dos professores de LEs em
discussbes sobre os principios dos PCNs e tarefa central para que o docu-
mento possa surtir efeito nos varios niveis da educagao brasileira.

Deve ser notado que a publicagao dos PCNs de LEs ocorre em momento
auspicioso, logo apes a promulgacao da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases
da Educagdo Brasileira) em 1996, que torna obrigaterio o ensino de LEs nas
escolas brasileiras, restaurando a relevancia da educagao em LE nas escolas.

2. Conclusao: fotografias virtuais

Para fechar as illtimas paginas deste album de fotografias, quero levan-
tar algumas questoes que parecem ser centrais no desenvolvimento da area
de LEs no Brasil, ou seja, ao concluir, apresento fotografias virtuais.

a) Uma politica multilingue de ensino de LEs

A consolidacao do ingles como LE hegemonica no Brasil é, no meu
entender, uma questao preocupante. Conquanto, tenha clareza sobre a rela-
cao entre LEs e fatores sociopoliticos, e que, portanto, seja inegavel a impor-
tancia de se aprender ingles em urn mundo em que as fronteiras nacionais sao
perpassadas pelo use do ingles devido ao poder da economia norte-america-
na no chamado mundo globalizado que se apresenta, parecem ser essenciais
investimentos de pesquisa e de natureza politica no ensino de outras LEs.
Cabe as associagoes de professores de LEs, a ALAB e as de outros profissi-
onais da area de linguagem, a luta p or uma politica de educagaomultilinglie e
pela garantia de qualidade na aprendizagem de LEs na escola pablica. Neste
sentido, uma das tarefas centrais dessas associagoes devera ser a colocacao
de LEs em p6 de igualdade corn outras disciplinas do curriculo da escola

8
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pdblica, como a nova LDB apresenta. E incompreensivel, por exemplo, que o
MEC continue excluindo livros didaticos de LEs da lista de materiais que
envia as escolas publicas. E, no minim°, um desrespeito a lei que rege a edu-
cacao brasileira.

Esta questao se torna ainda mais central quando se sabe que a comuni-
cacao internacional se dard cada vez mais pelas redes do tipo INTERNET e
que a lingua usada 6 o ingles. Para se participar das discussbes internacionais
sobre a agenda (biotecnologia, ecologia, economia etc.) do novo seculo que
se inicia, o dominio do ingles sera, portanto, vital. A escola brasileira devera,
portanto, garantir a aprendizagem do ingles. Por outro lado, a aprendizagem
de uma outra LE sera tambem imperiosa para se abrir horizontes e perspectivas
em um mundo que se quer cada vez mais plural. A aprendizagem de outras LEs
pode colaborar para fornecer mais espago na escola para se garantir acesso as
diferengas que constituem a vidahumana. Se o mundo tern que ser globalizado,
6 crucial que as diferengas de que somos feitos nao sej am apagadas. Tal tarefa
pode ser sobremodo facilitada pela aprendizagem de LEs.

b) A consolidagao dos programas existentes de LEs e a criagdo de outros

0 aumento da massa critica que as fotografias acima indicam deve ser
ainda mais incentivado, e tern papel crucial, neste projeto, a consolidagao dos
Programas de LA existentes e a criagao de outros. Somente o envolvimento
dos professores em investigagao e reflexao pode alterar a qualidade da educa-
gao em LE no Brasil e a pos-graduagao brasileira em nosso area 6 central na
realizagao de tal objetivo. E essencial o investimento em pesquisas que foca-
lizem a educagao publica em LEs, devido aos fatores incluidos na fotografia
virtual a) acima.

c) Algumas areas a serem desenvolvidas no campo de LEs

Minha lente de fotOgrafo virtual capta as seguintes areas como impor-
tantes na area de LEs no Brasil:

formagao reflexiva de professores de LEs atraves de envolvimento em
pesquisa colaborativa, narrativa e pesquisa-agao;

- pesquisa em sala de aula de LEs, focalizando a construgao da identida-
de social do aluno, tendo em vista os milltiplos significados sobre a vida
social a que é exposto na e fora da escola em um mundo globalizado;

pesquisa em sala de aula de LE, enfocando o discurso/interagao como
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espago de construgao do conhecimento;
novas tecnologias e o processo de ensino/aprendizagem de LEs

presencial e a distancia;
- ensino crftico de LEs, no sentido de se enfatizar a consciencia de como

usamos a linguagem na construgao da vida social.

d) Abordagens teOricas a serem prestigiadas
Abordagens que se centram em visoes socioculturais da cognigdo e da

linguagem parecem estar atraindo urn grande nnmero de pesquisadores. A
area parece que sera cada vez mais informada por teorias que veem o discurso
e a aprendizagem como situados na e constitutivos da vida social, levando
compreensdo de que o aprendiz tem uma sOcio-histbria do qual 6 participante
com suas marcas sociais. A vinculagdo do aprendiz a sua secio-histOrica
parece ser essencial para a compreensdo dos processos de ensinar/aprender
LEs. Isso quer dizer que antevejo o use de teorias sobre o discurso e aprendi-
zagem que, claramente, reconhecem que o aprendiz/participante do discurso
tem corpo (classe social, genero, sexualidade, raga etc.) e nao somente estru-
tura cognitiva.

e) Metodologias de pesquisa

Como ja vem acontecendo, vejo a area se interessando, cada vez mais,
por metodologias interpretativistas (Moita Lopes, 1994), incluindo tambem
tradigoes metodolOgicas que sao tipicas de outras disciplinas (histOrias de
vida cf. Telles, 1996; Brockmeier & Harre, 1997,por exemplo), e o envolvimento
de pesquisadores em projetos de pesquisa transdisciplinares (Moita Lopes,
1998).

A natureza interdisciplinar da LA na area de LEs devera ser cada vez
mais ampliada, ja que a tendencia nas Ciencias Sociais e Humanas me parece
ser a de que é impossivel se entender qualquer ato humano dentro do limiter
de uma tinica disciplina. Acompanhando tambemuma das caracteristicas re-
centes destas Ciencias, vejo a importancia de estudos centrados no discurso
para se estudar a vida humana penetrando tambem o campo de LEs. Estou me
referindo aqui ao que tem sido chamado de a virada discursiva nas Ciencias
Sociais/Humanas (cf. Fairclough, 1992; Brockmeier & Harre, 1997; Scollon,
1999), que tem trazido a tona novas perspectivas pOs-positivistas para inves-
tigagoes interpretativistas, que enfatizam a necessidade de se estudar o dis-
curso como constitutivo da vida social.
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As fotografias apresentadas acima, 6 claro, refletem o meu olhar, e, por-
tanto, minha visao do campo de LEs no Brasil. Urn outro fot6grafo usaria
outras lentes, o que possibilitaria angulos diferentes de enquadramentos e de
profundidade, como tambem talvez privilegiasse outros objetos. A fotografia,
como uma forma de construgdo de significado/discurso, posiciona o fotOgra-
fo na vida social, i.e., corn suas marcas sOcio-histOricas, visoes de mundo,
crengas, valores e projetos politicos. Quem fotografa ou usa a linguagem esta
intrinsecamente imbricado naquilo que fotografa, diz, escreve, ouve e
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"The falcon cannot hear the falconer".
Is the ESP 'falcon' beginning to fly so far that

it can no longer hear the call of the ESP falconer'?
"Things fall apart; the centre cannot hold". Is ESP
falling apart, is the ESP 'centre' unable to hold?
Is the 'ceremony of innocence' for ESP at an end?
Are we faced with a 'second coming' in ESP, and

if so, what does this mean for its future?'
Alan Waters, 1994.

ABSTRACT: This article aims, from a broader perspective, at (1) discussing
some definitions of English for Specific Purposes currently used by theorists
and practiotiners in the area, focusing on the implications, causes and
consequences brought about by these studies, trying then to define, (2) what
English for General Business Purposes is as well as its implications for
teaching English in-companies and, from a narrower perspective, discuss
what English for Specific Business Purposes and its main features in our
context at present.

KEY WORDS: English for Specific Purposes/ESP; English for General Business
Purposes/EGBP; English for Specific Business Purposes /ESBP.

PALAVRAS-CHAVE: Ingles instrumental; Ingles para neg6cios; Ingles instru-
mental para neg6cios.

0. Introducao

Os cursos de ingles instrumental tornam-se cada vez mais difundidos no
mundo globalizado, principalmente pela sua caracteristica primordial de aten-
der as necessidades especificas do aprendiz, estando relacionado a sua area

1 Os trechos entre aspas duplas referem-se a estrofes do poema The Second Coming, de W.
B. Yeats.
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de atuagao, alem de desenvolver a linguagem apropriada ao seu contexto e de
acordo corn habilidades especfficas, como é o caso de profissionais/aprendi-
zes, por um lado, que necessitam de ingles para interacao corn o mundo dos
negOcios em seu sentido mais amplo, requerendo o domfnio de mais de uma
habilidade para o desempenho de diversas tarefas. Por outro lado, existem os
profissionais/aprendizes que necessitam desenvolver apenas uma habilidade
para um fim especffico, como, por exemplo, apresentar dados financeiros a
uma equipe estrangeira.

Essas diferentes necessidades levaram, conseqiientemente, ao desen-
volvimento de novos materiais que as atendessem, culminando corn uma am-
pliagao da questao terminolOgica: o ingles para neg6cios (English for General
Business Purposes/EGBP), em sentido amplo, objetivando atender necessi-
dades gerais dos aprendizes, principalmente aquelas relacionadas ao dia-a-
dia empresarial, ramificou-se em fungdo das necessidades, fazendo surgir o
que se convencionou chamar ingles instrumental para neg6cios (English for
Specific Business Purposes/ESBP), cujo objetivo é atender necessidades e
habilidades especfficas.

A area de ensino de ingles para neg6cios, dessa forma, desenvolve-se
diariamente, tanto do ponto de vista da producao de materiais, quanto do
ponto de vista de ensino, pois cada vez mais pessoas procuram tais cursos,
alem do crescente ntimero de pesquisas preocupadas com questoes relativas
a linguagem empresarial e ao ensino de ingles no contexto empresarial, mais
especificamente.

0 termo ingles para negOcios, principalmente por questoes
mercadolOgicas, tem sido usado, atualmente, para se referir desde a cursos de
n aturez a mais ampl a que incluem um comp onente lexical de termos relativos a
neg6cios, ate cursos muito especfficos, que instrumentalizam o aprendiz corn
linguagens especfficas para escrever urn relatOrio financeiro, fazer uma apre-
sentagao ou conduzir uma reuniao de negOcios, entre innmeras outras.

Neste artigo pretendemos, a partir desse cenario, (1) discutir algumas
das definicoes de ingles instrumental mais comumente utilizadas por teoricos
e praticos da area, corn foco nas implicagoes, causas e conseqiiencias trazidas
com tais estudos, corn o objetivo de (2) se definir, a partir daf, o que é ingles
para negOcios e seu status no ensino de ingles em empresas e, num contexto
mais especffico, (3) discutir o que 6 ingles instrumental para negOcios e suas
principais caracteristicas em nosso contexto atualmente.
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1. Breve histOrico do ensino de ingles instrumental
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0 termo ingles instrumental é parte de urn movimento maior na area de
ensino de linguas estrangeiras denominado lingua para fins especificos
(Language for Specific Purposes LSP), no qual se insere o ensino de qual-
quer lingua estrangeira corn foco nas necessidades especificas do aprendiz,
objetivando o use da lingua-alvo para desempenho de tarefas comunicativas,
sej am elas de produgao ou compreensdo oral ou escrita naquela lingua.

De acordo corn Swales (1985), o ano de 1962 marca o inicio do ensino de
ingles instrumental no mundo moderno corn a publicagao do artigo "Some
measureable characteristics of modern scientific prose" de Barber, embora
este nao seja o ano em que o ensino instrumental realmentecomegou, pois, de
certa forma, e de maneira informal, o ensino instrumental sempre existiu, basta
que consideremos, por exemplo, os contatos entre os imperios antigos, como
o grego e o romano, por exemplo, onde, sem dtivida, a lingua era utilizada para
contato corn os novos povos conquistador e, por certo, pelo que se tem
noticia a respeito do ensino de linguas estrangeiras, nao havia urn ensino de
linguas formal, a lingua era aprendida, portanto, corn o fim especifico de esta-
belecer relagoes de dominado/dominante entre as partes, o que j a representa,
por si, urn fim instrumental.

Bloor (1997) fornece subsidios para o reforgo dessa hipOtcse, sinalizan-
do que nao foi no seculo 20 que se ouviu falar em ensino instrumental pela
primeira vez citando, por exemplo, urn manual de ensino de 1415 destinado a
mercadores de la ou produtos agricolas, o que seria, dessa forma, urn curso em
ingles para negecios que inclufa dialogos longe de parecerem reais, mas apre-
sentavam uma quantidade significativa de palavras tecnicas associadas
indtistria de la.

Outra publicagdo tambour citada por Bloor (1997) - por volta de 1480, na
Inglaterra, inclui em sua introdugao: "Who with this book shall learn may well
enterprise or take in hand merchandise from one land to another", o que indica
a preocupagdo corn as necessidades do negociante que viajava e o ingles que
seria utilizado para esse fim.

Em sua historia do ensino de ingles, Howatt (1984) assinala os anos 60
como o periodo em que o ensino instrumental comegou a tomar corpo como
atividade vital na area de ensino de ingles como segunda lingua e/ou como
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lingua estrangeira, culminando, inclusive, corn a publicagao dos primeiros
livros de ingles instrumental.

Corn o advento dessas tendencias, intImeros cursos instrumentais espa-
lharam-se pelo mundo, principalmente a partir de projetos financiados por
Orgaos como o Conselho Britanico ou outros Orgaos ligados aos governos de
paises de lingua inglesa. No Brasil, as necessidades dos alunos do programa
de mestrado em Linguistica Aplicada ao Ensino de Linguas da PUC-SP
advindos de diversas partes do pais, levou a entao coordenadora do progra-
ma, no final dos anos 70, ao desenvolvimento de um projeto em ambito nacio-
nal, o Projeto Ensino de Ingle's Instrumental em Universidades Brasileiras, que
culminou, mais tarde, na criagao do Centro de Pesquisas, Recursos e Informa-
cao em Leitura (CEPRIL) a na publicagao do periodic° the ESPecialist (Celani
et al., 1978), alem da constante pesquisa dos mais diversos aspectos teOricos
e praticos relacionados ao assunto, producao de materiais, apoio a professo-
res, congressos e ensino nao sO de ingles, mas tamb6m de frances e portugu-
es instrumentais.

2. Definigbes de ingles instrumental

Uma das questoes centrals que vem a tona ao se falar em ensino de
ingles instrumental é a problematica da terminologia, culminando sempre corn
o questionamento feito nao so por professores de ingles para fins gerais nao
familiarizados corn o termo, mas, hoje em dia, por pessoas em empresas res-
ponsaveis pela contratagao de cursos para seus funcionarios: afinal o que
ingles instrumental? Para discutir essa questa°, tomaremos por base sete
textos da area, os quais apresentam definigijes ou se propoem a discutir o que
6 ingles instrumental.

Se considerarmos os anos 60 como o inicio do ensino instrumental, as
definigOes apresentadas a seguir podem ser consideradas tardias, pois surgi-
ram vinte anos depois do inicio do movimento, mas elas se baseiam em defini-
goes previas, sem mencionar tambem o fato de o ensino instrumental ser uma
area rica em materiais, mas corn pouca pesquisa ate os anos 80, quando inume-
ros trabalhos de pesquisa comecaram a ser desenvolvidos. Estes textos, por-
tanto, serao apresentados aqui em ordem cronolOgica: Robinson (1980),
Kennedy & Bolitho (1984), Hutchinson & Waters (1987), Stevens (1988),
Robinson (1991) e Dudley-Evans & St John (1998). No contexto brasileiro,
consideraremos as questOes colocadas por Holmes (1981a e b).



VIAN JR. 441

Em seu trabalho de 1980, no capitulo intitulado "Definitions of ESP",
Robinson apresenta as principais modificacoes ocorridas na area, principal-
mente aquelas envolvendo a mudanca da significacdo do termo, que a princf-
pio correspondia a Ingles para Fins Especiais, o que pode dar uma iddia
distorcida, do ponto de vista sernantico, da palavra especial, levando-se a
inferir a id6ia de linguagens especiais ou restritas. Para ampliar seu escopo e
referir-se a todos os recursos que a lingua coloca a nossa disposigdo, passou-
se a usar a palavra especffico, focando a atencdo nos propOsitos do aprendiz.

Ingles instrumental é, entdo, definido pela autora da seguinte maneira:

"An ESP course is purposeful and is aimed at the successful performance
of occupational or educational roles. It is based on a rigorous analysis of
students' needs and should be 'tailor-made'. (...) It is likely to be of limited
duration. Students are more often adults and may be at any level of
competence," (Robinson, 1981 :13)

Kennedy & Bolitho (1984), por sua vez, apresentam os principais desen-
volvimentos do ensino de ingles instrumental, focando em dois pontos prin-
cipais: o primeiro foi o caminho em direcao ao foco no aprendiz e o segundo foi
a mudanca de visao de linguagem, nao apenas como urn conjunto de regras
gramaticais, mas tambem como urn conjunto de funcOes, derivando-se, a partir
desse desenvolvimento, a definicao de ingles instrumental apresentada pelos
autores:

"ESP has its basis in an investigation of the purposes of the learner and
the set of communicative needs arising from those purposes. these needs will
then act as a guide to the designs of course materials. The kind of English to
be taught and the topics and themes through which will be taught will be
based on the interests and requirements of the learner." (Kennedy & Bolitho,
1984:3)

A partir da analogia entre o ensino de ingles e uma arvore (cf. The tree of
ELT, pagina 17), Hutchinson & Waters (1987) apresentam ingles instrumental
como urn dos ramos do ensino de ingles como lingua estrangeira (English as
a Foreign Language EFL) e, assim, preferem mostrar o que NAO é ingles
instrumental, mas apontam, ao final de sua discussao a seguinte definicao:

"ESP should be seen as an approach not as a product. ESP is not a
particular kind of language or methodology, nor does it consist of a particular
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type of teaching material. Understood properly, it is an approach to language
learning, which is based on learner need." (Hutchinson & Waters, 1987: 19)

Como se pode depreender a partir da citagdo acima, o ensino de ingles
instrumental deve ser visto como uma abordagem e ndo como um produto, ou
seja, ao definirmos, atraves de analise de necessidades, para que exatamente
o aprendiz necessita do ingles e trabalharmos de acordo corn essas necessida-
des, estaremos seguindo o principio basic° do ingles instrumental; os autores
propOem, como base de todo o ensino instrumental, a simples pergunta: "Por
que esse aprendiz precisa aprender uma lingua estrangeira?" (Hutchinson &
Waters,1987: 19).

Em seu artigo "ESP after twenty years: a re-appraisal", Strevens (1988)
aponta que pretende resumir a natureza, as potencialidades e as limitagOes do
ensino instrumental 20 anos depois de seu aparecimento, afirmando que uma
definicdo de ingles instrumental deve contemplar quatro caracteristicas abso-
lutes e duas caracteristicas variaveis, quais sejam (Strevens, 1988: 1-2):

1. Absolute characteristics:

ESP consists of English language teaching which is:

designed to meet specified needs of the learner
related in content (i.e., in its themes and topics) to particular disciplines,

occupations and activities
centered on the language appropriate to those activities in syntax, lexis,

discourse, semantics, etc., and analysis of this discourse
in contrast with "General English".

2. Variable characteristics:

ESP may be, but is not necessarily:

restricted as to the language skills to be learned (e.g., reading only)
not taught according to any pre-ordinated methodology

Corn a publicagdo, em 1991, de ESP Today: a practitioner's guide, Robinson
objetiva fazer uma revisdo dos principais desenvolvimentos na area de ensino
de ingles instrumental durante os anos 80, dessa vez, entretanto, ao contrario
do que fizera em 1980, e tambem pelo claro objetivo do livro (cf. What this
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book covers, pagina 5) a autora na"o da uma definicao de ingles instrumental,
apenas aponta que:

"It is impossible to produce a universally applicable definition of ESP.
Strevens suggests that 'a definition of ESP that is both simple and watertight
is not easy to produce' and Hutchinson and Waters prefer to say what ESP is
not." (Robinson, 1991:1)

Mais prOximos ao final da decada de 90, Dudley-Evans & St John (1998)
propoem-se a revisitar tees definicOes: a de Hutchinson & Waters (1987), a de
Strevens (1988) e a de Robinson (1991), para, com base nelas, apresentarem a
sua pr6pria definicao. Os autores admitem a validade de cada uma das defini-
coes anteriores, mas tambem admitem, por outro lado, as suas falhas, tanto em
rein-do a definicao como nas caracteristicas descritas.

Para Dudley-Evans & St John, uma definicao de ingles instrumental deve
refletir o fato de que a metodologia instrumental difere da metodologia utiliza-
da no ensino de ingles para fins gerais, uma vez que, numa situagao envolven-
do o ensino instrumental, o professor passa a ser mais um consultor, ao passo
que o aluno mantdm o seu status de especialista em sua area de atuacao.
Podemos inferir aqui que, para esses autores, portanto, a diferenca reside
principalmente na interacdo aluno-professor, pois o professor, em funcao do
conhecimento tecnico do aluno, passara a desempenhar a funcao de consul-
tor lingiiistico. Cabera ao professor, assim, o papel de

"... develop a conscious awareness so that control is gained, whether
over language, rhetorical structure or communication skills." (Dudley-Evans
& St John, 1998: 188)

A partir dessas consideracoes, os autores apresentam a sua definicao de
ingles instrumental que, assim como a de Strevens (1988), apresenta caracte-
risticas absolutas e variaveis (Dudley-Evans & St John, 1998: 4-5):

1. Absolute characteristics:

ESP is designed to meet specific needs of the learner;
ESP makes use of the underlying methodology and activities of the

disciplines it serves;
ESP is centered on the language (grammar, lexis, register), skills,

discourse and genres appropriate to these acticities.
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2. Variable characteristics:

ESP may be related to or designed for specific disciplines;
ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology

from that of general English;
ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level

institution or in a professional work situation. It could, however, be used for
learners at secondary school level;

ESP is generally designed for intermediate or advanced students.
Most ESP courses assume basic knowledge of the language system, but itcan
be used with beginners.

0 que se observa, ao compararmos a definigad dada pelos autores em
relagao as demais, é que Dudley-Evans & St John elegem as caracteristicas
propostas por Strevens como as mais abrangentes entre as tres anteriores,
mas assinalam que pode gerar uma possivel confusdo, principalmente quanto
ao use da palavra conteddo apresentada na segunda caracteristica absoluta
proposta por Strevens. Para os autores, esse item lexical pode confirmar a
falsa impressao de que o ensino de ingles instrumental seja sempre relaciona-
do diretamente a um conteddo disciplinar especifico (Dudley-Evans & St John,
1998:3).

Verificamos, corn base nas diversas definigoes apresentadas, que, embo-
ra corn pequenas variagOes, podem-se definir tres tragos distintivos para o
ensino de ingles instrumental:

a analise de necessidades
os objetivos claramente definidos
o conteddo especffico.

Essas caracteristicas serao de crucial importancia nao so em cursos de
ingles instrumental como um todo, mas principalmente em cursos de ingles
instrumental para negOcios, pois os aprendizes no contexto empresarial tem
objetivos claramente definidos e os querem atingir em curto prazo, alem do
fato de que tais objetivos devem contemplar a equagao custoTheneficio.

Embora todas as definigOes apresentadas ate aqui se refiram a autores
estrangeiros, torna-se necessario ressaltar que tais questoes tambem ocupa-
ram Lugar de destaque no contexto brasileiro, focando, inclusive, na influencia
de tais definigoes em nosso contexto, onde uma das primeiras discussOes
sobre o que é ingles instrumental no Brasil foi a partir dos textos de Holmes
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(1981a e b), nos quais o autor sinaliza que sua proposta "descrevia muito mais
as ideias do Projeto Nacional de Ingles Instrumental do que a &LIMO° inter-
nacional de 'Ingles Instrumental' " (1981b: 28).

Os epis6dios apresentados por Holmes em seu artigo ilustram as fres
das questoes de maior destaque no arnbito do Projeto Nacional. de Ingres
Instrumental (cf. Celani et al., 1978) e que foram o ponto de partida para diver-
sos estudos tanto praticos quanto te6ricos (cf., por exemplo, os working papers
do Projeto Nacional publicados pelo CEPRIL). Atraves da apresentagao de
tais episedios, Holmes pretende ilustrar tres aspectos ao se formular uma
metodologia em ingles instrumental: (i) o fracasso do ingles convencional, (ii)
o efeito do modismo "ingles instrumental" e (iii) o papel do professor; essay
questaes, embora apresentadas no inicio da acacia de 80 ainda prevalecem
em alguns contextos, principalmente no contexto do ensino de ingles para
negecios, uma vez que as pessoas envolvidas na contratacao de cursos,
muitas vezes, nao tern uma visao clara do que seja ingles instrumental, ',am de
inUmeras crengas e falsas ideias preconcebidas sobre o assunto.

A questao acerca da terminologia fez surgir, iia area, outras tentativas de
se ampliar o conceito de ingles instrumental, como C o caso, no ambito interna-
cional, de Boswood (1994), que propoe urn termo mais abrangente: a comuni-
cacao paraprop6sitos especificos (CSP - Communication for Specific Purposes),
mas o autor antecipa, contudo, que ha varios problemas te6ricos envolvidos
na operacionalizagao do conceito.

Essa mesma questa° tambem tern precedentes no Brasil, onde, apesar de
haver tentativas de se utilizar abreviaturas em portugue:s para se referir ao
ensino de ingles instrumental, como é o caso de Moita Lopes (1996: 133), em
seu artigo sobre a aprendizagem da lingua estrangeira na escola publica, que
utiliza a abreviatura ELI (Ensino de Lingua Instrumental), o termo nao e muito
difundido ou utilizado na area. Os termos vigentes continuam sendo ingles
instrumental c /ou ingles para tins especificos, havendo uma grande

pelos protissionais da area, da abreviatura em ing1C!s, pois muitos pre fe-
rem dizer que ensinam ESP, talvez pelo fat° de lido ser claro para muitas pesso-
as o que seja ingles instrumental, sendo visto ainda, cm alguns meios, corn um
prestigio menor do que o ensino de ingles para tins gerais.

3. Tipos de ingles instrumental

Embora muito similares, parece haver duas tendCmcias em se dividir a
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area de ensino instrumental, ambas, no entanto, preocupam-se corn as neces-
sidades do aprendiz, ou seja, se o aprendiz precisa de ingles para fins acade-
micos ou profissionais.

A primeira tendencia preocupa-se em distinguir os tipos de aprendiz (cf.
Kennedy & Bo litho e Robinson), usando o termo ingles instrumental como
guarda-chuva para abarcar duas areas: uma para fins academicos (EAP - English
for Academic Purposes) e outra para fins ocupacionais (EOP - English for
Ocupational Purposes). A segunda tendencia, por sua vez, preocupa-se em
primeiramente distinguir as areas e, s6 a partir daf, apresentar os tipos de
aprendiz em cada uma (cf. Hutchinson & Waters).

A primeira vertente apresenta uma primeira divisao: ocupacional e
vocacional e, dentro dela, apresenta os tipos de aprendiz inseridos em cada
uma, seja tem experiencia previa no campo de trabalho ou se nao sao familia-
rizados corn o assunto.

A segunda, por sua vez, apresenta primeiramente as tres grander areas -
ingles para ciencia e tecnologia (EST - English for Sciences and Technology),
ingles para neg6cios e economia (EBE - English for Business and Economics)
e ingles para ciencias sociais (ESS - English for Social Sciences) - e, somente
a partir delas, é que surgem as ramificacoes ocupacional e academico.

Existe ainda uma terceira tendencia, apresentada por Johns (1993), Johns
& Dudley-Evans (1991) e Robinson (1991) como sendo a vertente de ingles
instrumental nos Estados Unidos, na qual se verifica uma primeira grande
divisao em academico, professional e vocacional. Num segundo nfvel, a area
academica apresenta-se subdividida em duas areas: uma geral e outra especf-
fica para a disciplina; a area professional subdivide-se em neg6cios, social e
tecnologia; a area vocacional apresenta um nfvel inicial e outro no qual o
aprendiz ja tern algum conhecimento.

Como se pode depreender, os tipos de ingles instrumental estao estrita-
mente focados no aprendiz e preocupam-se em definir as areas, assim como
produzir materiais em funcao de seus objetivos. 0 termo ingles para neg6cios,
no entanto, parece !lac) se encaixar em nenhuma das areas (Johnson. 1993),
con forme veremos a seguir.

4. Ingres para neg6cios



VIAN JR. 447

0 que acontece corn a area de ingles para negOcios atualmente e o mes-
mo que aconteceu corn o ingles para ciencia e tecnologia (EST English for
Sciences and Technology) nos anos 70 e corn o ingles para fins academicos
(EAP English for Academic Purposes) nos anos 80 (Dudley-Evans & St
John, 1996): as mudancas politicas e economicas do mundo globalizado au-
mentam a demanda por material; corn as outras duas areas, entretanto, houve
uma grande producao em pesquisa, inversamente proporcional ao ingles para
negOcios onde houve uma explosao de producao de material didatico, mas
pouco se desenvolveu em pesquisas.

Esse panorama, contudo, vai aos poucos se alterando, uma vez que o
ingles tornou-se a lingua internacional dos negOcios, principalmente se pen-
sarmos nas informacOes veiculadas diariamentepela Internet, sem mencionar
a grande quantidade 'de informagOes trocadas entre falantes nao-nativos da
lingua inglesa que utilizam essa lingua como meio de comunicagao. Conside-
remos, por exemplo, os trabalhos de Santos (1996) e de Batista (1998): o primei-
ro analisa a troca de cartas comerciais entre os escritOrios de empresas parcei-
ras na Holanda, na Inglaterra e no Brasil, para as quais a lingua utilizada e o
ingles; o trabalho de Batista, por sua vez, analisa a troca de e-mails entre uma
empresa sueca e suas filiais na Suecia, na Inglaterra, no Brasil e em outros
paises da America Latina falantes de espanhol; Nickerson (1999) desenvolve
uma investigagdo sobre o uso do ingles na comunicacao de um profissional
holandes e as razOes pelas quais o ingles 6 utilizado em vez do holandes.

A utilizacao do ingles como lingua internacional no mundo dos negOci-
os pode ainda ser verificada com base em ties areas que tem apresentado Um
sensivel desenvolvimento nos ultimos anos: (a) as pesquisas sobre o uso de
ingles desenvolvidas empaises nao-nativos de lingua inglesa como o Brasil e
a Finlandia e a publicacao dos resultados de tais pesquisas; (b) a publicacao
de livros didaticos para o ensino de ingles para negOcios, que admitem o uso,
principalmente em seus exercfcios de compreensao oral, do ingles internacio-
nal; (c) o surgimento de certificados internacionais que comprovam a capaci-
dade de utilizacao do idioma para uso em situacOes de negOcios, alem das (d)
novas tendencias em pesquisas preocupadas corn o estudo da linguagem
empresarial, conforme discutiremos a seguir.

(a) 0 uso do ingles em paises na-o-nativos de lingua inglesa

Uma das razOes mais freqiientes para a utilizacao do ingles em paises
nao-nativos de lingua inglesa, geralmente mencionada em estudos (cf. Akar &
Louhiala -S alminen, 1999) sobre a linguagem empresarial, 6 o fato de as mudan-
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gas tecnolOgicas terem alterado sensivelmente a comunicagdo entre as empre-
sas e de o ingles ser a lingua utilizada para essa comunicagdo. Ha pouco
menos de uma decada, a carta era o meio utilizado para a comunicagdo entre as
empresas, ao passo que novas tecnologias foram desenvolvidas, a carta, an-
tes trocada por via postal, passou a ser enviada via fax, para, num momento
seguinte, apOs a grande expansdo da World Wide Web e seu uso no mundo
dos negOcios, o fax foi relegado a urn segundo plano, dando lugar ao e-mail,
que é hoje o grande meio de comunicagdo intra e entre as empresas, principal-
mente pela sua rapidez, para ndo dizermos imediatez.

0 avango tecnolOgico, portanto, obrigou as empresas a desenvolver
meios cada vez mais rapidos e eficientes para a comunicagdo, mudando assim
as praticas de produgdo de documentos escritos, que antes eram baseados em
livros e manuais corn modelos preestabelecidos de cartas, funcionando como
uma fonte de frases feitas para as pessoas que necessitassem produzir algum
documento escrito.

A necessidade de uso da lingua inglesa, com base nessa situagdo, tor-
nou-se iminente, pois grande parte da comunicagdo entre empresas localiza-
das em diferentes paises passou a ser em ingles.

0 estudo de Barbara et alii (1996), que tem como objetivo principal detec-
tar as necessidades de comunicagdo de usuarios em ingles e portugues para
propOsitos empresariais, assim como identificar as variedades de generos do
discurso mais difundidos nas transagOes entre empresas, revela que, das em-
presas que responderam aos 214 questionarios utilizados no estudo, 72%
delas utilizam o ingles como lingua para comunicagdo internacional.

Os resultados obtidos na Finlandia apresentam urn indice ainda maior;
segundo o estudo de Louhiala-Salminen (1996), 90% da comunidade empresa-
rial finlandesa utiliza o ingles para comunicagdo, revelando ainda que a carta
tradicional tern se tornado rara, ou quase extinta, alem da emergencia do que a
autora denomina Euro-English, ou sej a, o ingles falado entre os europeus que
ndo aprenderam ingles como primeira lingua.

Outra conseqiiencia revelada por estes estudos, embora ndo explicita-
mente, diz respeito ao surgimento do ingles internacional, pois, uma vez que
sdo falantes de uma outra lingua estrangeira eutilizam o ingles para comunica-
gdo, tendem a imprimir a essa lingua caracteristicas lexicais e sintaticas tipicas
de sua lingua materna, dificultando, por vezes, a compreensdo do chamado
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ingles internacional por falantes nativos do idioma.

(b) 0 uso do ingles internacional em livros didaticos
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Assim como o mercado globalizado imprimiu um novo status ao ingles, a
publicagao de livros didaticos voltados ao ensino de ingles para negocios
parece acompanhar a mesma tendencia: alguns dos livros recentemente publi-
cados assumem a utilizacao do ingles como lingua internacional, outros afir-
mam acompanhar as novas tendencias de mercado, incluindo novas habilida-
des requeridas no contexto, como o uso de e-mail, por exemplo.

Os autores do livro Busines Venture 1 (Barnard & Cady, 1992), por exem-
plo, sinalizam em sua introducao:

"The language models provided are standard American English, although
a variety of other native and non-native accents (British, Australian, Japanese,
French) appear in the listening materials. The emphasis throughout is on
presenting English as an international means of communication".

Como se pode verificar, essa preocupacao, a julgar pela data de publica-
cao do material, nao é tao recente.

Outros materiais se propOem a acompanhar as tendencias do mundo
moderno apresentando uma atualizacao tecnolOgica. 0 livro Powerhouse
(Evans, 1998) traz em sua contra-capa, entre outros itens:

"Business skills for the modern world - such as systematic work on
vocabulary and social skills, and developing e-mail writing abilities."

Ha, como se ye, uma preocupacao em demonstrar a atualizacao do mate-
rial, bem como o interesse em garantir ao aprendiz a sua interagao corn o
mundo atraves do ingles.

(c) Os certificados de ingles para neg6cios

Alem das tendencias anteriormenterelacionadas emrelagao a globalizacao
do ingles e sua utilizacao como lingua internacional, urn outro fator que vem
adicionar-se aos anteriores é o surgimento de certificados internacionais que
conferem ao aprendiz um documento formal de que esta apto a utilizar o ingles
em situacOes de negocios.

4 4



450 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° ESPECIAL

A Universidade de Cambridge, alem dos ja conhecidos certificados in-
ternacionais como o First Certificate in English e o Certificate of Proficiency in
English, langou recentemente o BEC Business English Certificate, em tres
niveis, cobrindo contealos lingufsticos de nivel basic°, intermediario e avan-
gado (BEC 1, BEC 2 e BEC 3, respectivamente). Em folheto explicativo, sao
explicados os fatores de langamento desses certificados, que ja haviam sido
langados na Asia em 1993. Em termos de objetivos sao assim descritos:

"...They are practical examinations that focus on the application of
language in dealing with real-world business situations... (p. 4)"

A Camara de Comercio Inglesa tambern oferece o EFB (English for
Business), certificados para profissionais em quatro niveis de proficiencia,
alem de oferecer, atualmente, urn certificado para professores de ingles para
negOcios, o FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English).

A gradagdo de niveis estabelecida pelo certificado da Camara do Comer-
cio Inglesa é baseado nos niveis estabelecidos pelo Conselho da Europa, bem
como pelos parametros ditados pelo governo britanico, o British Government's
National Standards for Languages.

0 TOEIC (Test of English for International Communication) era ofereci-
do inicialmente apenas para o Japao e, em 1995, passou a ser tambem ofereci-
do aos paises da Asia, Europa e Americas. Este teste foi desenvolvido pelo
Educational Testing Service, Orgdo sem fins lucrativos localizado em Princeton,
Estados Unidos, corn o objetivo de mensurar a proficiencia em lingua inglesa
requerida para use pratico no mundo professional. Algumas empresas utilizam
o TOEIC como forma de mensurar a habilidade de seus profissionais em utili-
zar o ingles para propOsitos como contratagao, treinamento, para promogdo a
cargos para os quais o ingles seja requerido ou para assumir cargos no exteri-
or (Dudley-Evans & St John, 1996).

Esses certificados, portanto, vem ocupar urn novo nicho surgido corn o
desenvolvimento do ingles como lingua internacional e como ferramenta es-
sencial para a interagao no contexto empresarial mundial.

(d) Novas tendencias

0 cenario de consultores de ensino de linguas para empresas que ope-
ram na area empresarial e tern pouco contato corn o meio academic° (Johns,
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1993), parece estar mudando, como se pode perceber, por exemplo, corn a
grande quantidade de trabalhos preocupados corn a linguagem empresarial,
como aqueles conduzidos por alunos dos programas de pOs-graduagdo da
Universidade Federal de Santa Catarina (cf., por exemplo, Garcez, 1991), da
PUC-RJ (cf. por exemplo, Bastos, 1996; Gago, 1999), e da PUC-SP (cf., por
exemplo, Berber Sardinha, 1994; Machado, 1995; Santos, 1996; Tapia, 1996;
Guerra, 1997; Ramos, 1997; Vian Jr., 1997; Abdalla Nunes, 1998; Prado, 1998 e
Batista, 1998).

Essa tendencia vem suprir uma grande deficiencia na area de ensino de
ingles instrumental, alegada por autores como Johns & Dudley-Evans (1991),
Thompson (1994), St John (1996) e Ellis & Johnson (1994), que é aescassez de
estudos empfricos, em contraposiedo a grandeproduedo de material existente
na area.

0 fato de haver pouca pesquisa na area sera a grande tendencia para o
seculo XXI, no universo cada vez mais globalizado: as preocupaeoes corn o
ensino de ingles no contexto empresarial, as linguagens utilizadas para
interagdo nos meios profissionais e questoes envolvendo generos do discur-
so (cf. Collins et al., 1997). A questa° que deriva daf, contudo, é novamente
uma questa() terminolOgica, conforme veremos a seguir.

Uma outra tendencia que aparece como reflexo dos topicos ate aqui
expostos é o surgimento, na area da Lingiiistica Aplicada, e conforme sinaliza-
do por Bargiela-Chiappini & Nickerson (1999), de novos campos de pesquisa:
o discurso institucional, o discurso profissional e o discurso dos negOcios.

0 discurso profissional refere-se ao discurso legal, medico, educacional
e cientlfico, entre outros, caracterizados por urn conjunto de necessidades
cognitivas, condiebes sociais e sua relagdo com a sociedade como um todo
(Gunnarson et alii, 1997: 5). Associado a este, mas num contexto mais restrito
esta o discurso institucional, que compreende a relagdo entre urn leigo e urn
especialista, como na relagdo medico-paciente, ou advogado-cliente, por exem-
plo. 0 discurso da area de negOcios, finalmente, apresenta muitas caracteris-
ticas do discurso professional, principalmente em relagdo a interdiscursividade,
mas apresenta uma distilled° marcante, que é o papel dos interactantes, que
se encontram, geralmente, num mesmo nivel.

0 trabalho de Bargiela-Chiappini & Nickerson (1999) traz marcantes con-
tribuicoes para a area de ingles para negOcios, suprindo, de certa forma, a
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escassez em pesquisas mencionada anteriormente, alem dos trabalhos de
Gunnarson et alii (1997), Bremer et alii (1998) e Mawer (1998), que tambem
apresentam estudos relacionados a area de neg6cios.

5. Ingles instrumental para negOcios

Corn o avango tecnolOgico e a conseqiiente diminuigao das distancias,
principalmente em fungao da Internet, o profissional/aprendiz de ingles, tendo
aulas nas empresas, passou a ter necessidades cada vez mais especificas,
fugindo, por vezes, das necessidades e conteirdos impostos pelo livro didati-
co, tornado-se desnecessario o estudo de areas muito gerais, fazendo surgir o
ensino centrado no que se convencionou chamar "performance skills", ou
seja, habilidades que o profissional ja desempenhava na lingua materna, tais
como atender telefone, participar de reunioes, fazer apresentagoes, negocia-
gbes, entre outras e, numa economia globalizada, surgiu como necessidade
para interagao corn falantes nativos e nao-nativos de todo o mundo que utili-
zam o ingles nessas interagoes.

0 profissional/aprendiz, dessa forma, viu-se na iminencia de ter que uti-
lizar o idioma para essas situagbes especificas, havendo assim, acima de tudo,
a pressao de tempo. Isso acelerou o aparecimento de cursos voltados para
atender essas necessidades, o que levou, conseqiientemente, a produgao de
material. Essa tendencia, portanto, fez surgir uma nova area no ensino de
ingles para neg6cios: o ensino instrumental para negOcios ou ensino de in-
gles para fins especificos de negOcios (ESBP English for Specific Business
Purposes).

As caracteristicas, a principio, assemelham-se aquelas do ingles para
negOcios, mas diferem em alguns pontos, como a questao das compet'encias,
pois, em alguns casos, a competencia sociolingiiistica torna-se muito mais
importante do que a preocupagao corn a competencia gramatical, tipica dos
cursos de ingles para fins gerais de negOcios, que possuem necessariamente
urn item de contealo gramatical.

Outro fator que incita essa tendencia 6 a grande quantidade de estudos
publicados ultimamente que colocam como primordial a preocupagdo corn o
ensino dos generos do discurso (Stevens (1988), Johns e Dudley-Evans (1991),
Johns (1993), Tickoo (1994), Dudley-Evans & St. John (1996), Swales (1990),
entre outros), tendencia que atende mais eficientemente as necessidades do
aprendiz que tern que utilizar generos especificos de acordo corn a situagao.
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Todas essas tendencias trazem um novo status ao ensino de ingles ins-
trumental para negOcios, colocando por terra problemas tais como o apontado
por Williams (1988), em que havia uma discrepancia muito acentuada entre o
que se ensina de linguagem na sala de aula e o que realmente ocorre no mundo
real e pesquisas na area, como a de Garcez (1993), por exemplo, permite-nos
transmitir aos alunos o que realmente ocorre no mundo real, nao apenas o
contetido imaginado pelo autor de livros didaticos.

6. Considerac-Oes finais

Este trabalho procurou tracar, de maneira sucinta, a trajetOria do ensino
de ingles instrumental e a questao terminolOgica. Nosso objetivo foi, corn
isso, focar no surgimento da area de ensino de ingles instrumental para negO-
cios que, diferentemente de outras areas, fez surgir necessidades cada vez
mais especfficas, ampliando o leque teOrico na area de ensino de ingles instru-
mental.

Apresentamos algumas das principais caracterfsticas dessa area de en-
sino, principalmente aquelas relacionadas as necessidades do aprendiz, bem
como as perspectivas futuras de aumento de estudos nessa area que, embora
tenha apresentado urn grande aumento de pesquisa, ainda requer estudos em
areas especificas, para que possamos levantar, cada vez mais, questOes prati-
cas e de aplicagao pedagOgica para aplicagao em contextos especificos, nesse
caso, para o ensino no contexto empresarial.

As questOes aqui levantadas apresentam, ainda que de maneira timida,
algumas respostas as perguntas colocadas por Waters no texto em epfgrafe
na introducao deste trabalho, mostrando a ampliando da area de ensino de
ingles instrumental mais especificamente, neste caso, o ingles para fins ge-
rais de, negOcios, referido neste artigo como ingles para negOcios e o ingles
para fins especfficos de negOcios, aqui utilizado como ingles instrumental
para negOcios correspondendo ao "second coming" sugerido por Waters.
As respostas, feliz ou infelizmente, serao obtidas na nossa pratica diaria e
surgirao corn a evolugdo natural tanto denossa pratica pedagOgica quanto de
pesquisas.
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A ESTRUTURA DA ORAcA0 EM LINGUAS INDIGENAS BRASILEIRASt
(The Structure of the Clause in Brazilian Indigenous Languages)

Marcus MAJA, Bruna FRANcHErro, Yonne de Freitas LErrE,
Marl lia Fac6 SoAREs & Marcia Dimas° VIEIRA

(Universidade Federal do Rio de Janeiro)

ABSTRACT: This paper compares a set of interrelated phenomena concerning
the syntax/morphology interface in four brazilian indigenous languages:
Kuilairo, Guarani, Karajci and Tikuna. The role of functional categories and
the general structure of the clause are investigated in the languages. Problems
for the SOV linearizationare discussed and alternative analyses are proposed.

RESUMO: Compara-se neste artigo um conjunto deptos relacionados a interface
sintaxe/morfologia em quatro linguas indigenas brasileiras, a saber, Kuikuro,
Guarani, Karaja e Tikuna. Investiga-se o papel das categorias funcionais na
derivactio da estrutura bdsica da oracao nessas linguas. Discutem-se os
problernas que se colocam para a linearizagao da ordem SOV, propondo-se
ancilises alternativas.

KEY WORDS: Minimalism; Word Order; Functional Categories; Subject;
Indigenous Languages.

PALAVRAS-CHAVE: Minimalisrno; Ordem de Constituintes; Categorias
Funcionais; Concordancia; Sujeito; Linguas Indigenas.

0. Introducao

Neste artigo discutimos exploratoriamente a arquitetura da oragdo nas
linguas indfgenas brasileiras Karaja, do tronco Macro-re, Mbya Guarani,

*Este trabalho foi apresentado inicialmente no III Encontro de Gramatica Gerativa, na Faculdade
de Letras da UFRJ em agosto de 1995. Uma segunda versao foi apresentada no Simposio 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
linguas em comparacao. Bruna Franchetto estuda o Kuilairo, Yonne Leite e Marcia Damaso
Vieira pesquisam linguas da farrulia Tupi-Guarani, Marcus Maia estuda a lingua Karaja e
Martha Fad) Soares estuda a lingua Tikuna.
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da famflia Tupi-Guarani, Kuikuro, da familia Karib, e Tikuna, isolada.
Avaliamos ainda as linguas indigenas em questao face as duas possibilidades
consideradas em Chomsky (1993) para analisar a combinagdo entre o verbo
e seus afixos: a teoria da incorporagao e a teoria de checagem. De acordo
com a primeira, os afixos sao adquiridos na sintaxe visivel por verbos nao
flexionados graves de movimento X° de V para o nucleo da categoria
funcional relevante. A teoria de checagem, por outro lado, prediz que os
verbos sao inseridos na sintaxe completamente flexionados, checando seus
morfemas contra os tacos correspondentes das categorias funcionais para
as quais se movem.

Conforme observamos em Maia et al. (1998), os dados das linguas
indigenas examinadas propoem um problema para o modelo te6rico de
Chomsky (1993): como e possivel ao sujeito gerado na posigao de
especificador do SV altar -se acima do especificador de AgroP, sem que o
verbo se eleve do 'nide° de TP para criar a equidistancia que evitaria a
violagao do Principio do Movimento Mais Curto?

As solugOes possiveis para essa questa° seriam as seguintes: a) o
sujeito nao 6 gerado internamente ao SV; b) o sujeito 6 gerado internamente
ao SV, mas sua posicao de base esta acima da posicao derivada do objeto;
c) modificagao do conceito de dominio minim°. Assumir a °Ka° em (a)
implica recusar a Hip6tese do Sujeito Interno ao SV (Kitagawa, 1986; Kuroda,
1988; Sportiche, 1988), amplamente aceita e assumida inclusive em Chomsky
(1993), quadro te6rico utilizado neste artigo. Alem disso, seria necessario
explicar como se faria a atribuicao tematica fora do extrato lexical (SV), isto

em IP, que 6 tipicamente a camada frasal onde se licenciam as propriedades
morfo-sintaticas. Nao parece haver evid'encias, nas linguas examinadas, que
justifiquem propor o licenciamento tematico no ambito de alguma categoria
funcional do sistema IP. A possibilidade, no entanto, de recuperar a relagao
tematica entre os SN's e o predicado atraves do sistema proposto em Baker
(1995) 6 considerada para o Tikuna em 1.1. A alternativa em (b) apresenta
diferentes versbes. Uma das primeiras versOes daprOpria hip otese do sujeito
interno ao SV (Koopman & Sportiche, 1985), propunha que o argumento
externo nao fosse gerado no especificador de SV e, sim, adjungido ao SV.
Koizumi (1993) propoe a hip6tese do SV cindido, em que o conteildo de V
6 dividido em duas projegOes: urn Ve, responsavel pelo argumento externo e
um Vi, responsavel pelo argumento interno. Entre as duas estaria a projecao



MAIA ET ALLI 3

AgroP. Note-se que tais possibilidades nao parecem ser justificadas pela
analise adotada para os dados aqui examinados. A analise adotada para os
auxiliares em Karaja e Mbya Guarani, emMaia et alii (1998a), por exemplo,
preve que os auxiliares subcategorizemum complemento SV, de acordo corn
analise corrente na literatura gerativa (cf. Dobrovie-Sorin, 1993). Se adotada,
a analise de Koizumi, inviabilizaria a linearizagdo da ordem SOVAux, tanto
em Karaja quanto em Mbya Guarani.

A proposta de Bobaljik (1994), que caracteriza a opcdo (c) acima,
parece ser, enta-o, a mais apropriada, diante dos dados alas linguas aqui
examinadas. Considerando a existencia em Mantles da operacao chamada
"Object Shift", sem o pre-requisito da elevagdo do verbo na sintaxe visivel
(generalizag-do de Holmberg), Bobaljik argumenta ser possivel existirem
outros exemplos, alem do Irlandes, que demonstrem que a vinculagao rigida
do movimento do verbo ao licenciamento do movimento visivel de SN seja
demasiadamente forte empiricamente. Aparentemente, os dados das linguas
indigen as aqui considerados oferecem evidencia adicional em favor da
proposta de Bobaljik de reconceituar as nogOes de dominio minim° e de
equidistancia, caracterizadas em Chomsky (1993) a partir de uma operagao
de adjuncao de V ao micleo funcional acima, em termos de uma nocao mais
basica na gramatica, a nocao de adjacencia. A adocao da proposta de Bobaljik
(1994)' permite que se conceba a saida do SN sujeito do interior do SV, sem
que, se tenha como pre-condic-do a subida do V para o nude() de TP,
licenciando a saida do sujeito, mas desfazendo a linearizacdo SOV.

Consideraremos inicialmente fatos da lingua Tikuna.:

1Bobaljik (1994) prop& substituira definicao de dominio minim° adotada em Chomsky (1993)
e em Bures (1993), abaixo delineada em (a), pela definicao em (b):
(a) Let [ Spec,XP] be the closest position of the relevant type for an element a .

Either (i) or (ii) may apply:
(i) a may move to Spec, XP
(ii) a may move to Spec, YP, where X has adjoined to Y
(b) Let [ Spec,XP] be the closest position of the relevant type for an element a .
Either (i) or (ii) may apply:
(i) a may move to Spec,XP
(ii) a may move to Spec, YP, where XP is the complement of Y.
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1. Tikuna

1.1. A posigao de origem do sujeito em Tikuna

Em Tikuna, que 6 unia lingua em que sao freqiientes as ordens SOV,

SVO e OVS, ha situagoes em que somente a ordem 6 suficiente para a
explicitagao de fung-Oes sintaticas. Tais situagoes ocorrem sob a ordem SOV.

Nessa ordem, o que se poderia considerar como sujeito aparece, muitas vezes,
seguido da particula rii, como se ve nos exemplos em (1). Essa particula
tambem aparece, facultativamente, em oracties intransitivas ap6s o agente
como em (2). Nas oragOes transitivas essa mesma particula pode nao aparecer
apOs o agente, como acontece em (3), tudo indicando que ela nao é
identificadora de urn sujeito. Em Soares (1992a) nos a consideramos como
marca de tOpico:

(1) a. Maria iii Elisa-si i-dau
Maria top. Elisa-piolho 3p.f.- procurar
(Maria, piolho da Elisa catou)
`Maria catou piolho da Elisa'

b. aim ru Rape
cachorro top. cobra 3p-morder
(0 cachorro, cobra mordeu)
`0 cachorro mordeu a cobra'

c. Elisa
Elisa top Luiza-dativo 3p.f- riscar-perna
(Elisa, a Luiza coca a perna)
` Elisa esta cocando a perna da Luiza'

(2) Reinaldo ru ni-fene i ngewa
top. 3p-cagar x hoje

(Reinaldo, foi cagar, hoje)
` Reinaldo foi cagar hoje'

(3) a. Maria pacara ga me
cesto 3p.f.-fazer x ontem

`Maria fez cesto ontem'
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b. Gracila aim i-yau
cachorro 3p.f-pegar
`Gracila pegou o cachorro'

c. Reinaldo aim ni-ma'
cachorro 3p-matar

Reinaldo matou o cachorro'

A favor da existencia de urn tOpico sentencialem Tikuna marcado atraves
de uma particula, tern-se o fato de que ha itens que ocupam a posigdo inicial
da sentenca sem que se possa demonstrar que sdo, necessariamente, urn
argumento do verbo tal como se ve em (4). Algumas observagoes referentes
aos sintagmas que ocupam a posigdo de tOpico sdo necessarias. Em Tikuna,
nab ha uma situagdo unica, na qual um argumento qualquer simplesmente
ocupa a posigdo de t6pico uma posigdo ndo argumental. Deve-se considerar
o tipo de argumento que esta nessa posigdo e a necessidade, ou ndo, de
cOpia desse argumento no interior da sentenca. A esse respeito, podem ser
constatadas as seguintes situagoes: a) sintagmas que ndo sdo argumentos do
verbo ocupam a posigdo de tOpico (situagdo comum); ndo ha cOpia do
sintagma no interior da sentenca:

(4) a. wea rii napa wa i-pe i Luiza
velha top. rede locativo 3p.fem.- dormir x

([Na] velha, na rede dormiu, a Luiza)
`Luiza dormiu na rede velha'

b. dim rii na-nore ga nai nhurnd rii
antes top. 3p-pouco x arvore agora top

na-muu)tchi i nai
3p-muito x arvore
(Antes, tinha pouco, arvore; agora, tern bastante, arvore)
`Antes tinha pouca arvore, agora tern bastante'

c. mo'ii, rii ta-powae-gil
amanha top. 1p.pl- pescar-pl
(Amanha, vamos pescar)
`Amanhd vamos pescar'
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b) o agente esta na posicao de topic° (situacao comum); aqui tambem nao
e necessario haver c6pia no interior da sentenca:

(5) a. aim rii atape na-biiii
cachorro tOpico cobra 3p-morder
Cachorro, cobra mordeu)
`0 cachorro mordeu a cobra'

b. yatii rii powae wa na-u)
homem top. pesca locativo 3p-ir
0 homem, na pesca foi)
`0 homem foi pescar'

c) a posicao de tOpico é ocupada por um argumento que nao é o agente e
nao ha c6pia desse argumento no interior da sentenca nem marca de caso no
interior do tOpico; aqui, as sentengas sao agramaticais ou de gramaticalidade
duvidosa, como em (6):

(6) a. *Dapii iii ya yatii
Terra Vermelha top x homem

ya powae-cii na-'u
x pescar- nom. 3p-ir

(Terra Vermelha, o homem que pesca foi)
`0 homem que pesca foi na Terra Vermelha'

b.* atape rii i-moii, i Luiza
cobra tOp.3p-temer x Luiza

(Cobra, tem medo a Luiza)
luiza tern medo de cobra'

c. ? Rape iii Luiza i-moii
cobra top. 3p-temer
(Cobra, Luiza tem medo)
`Luiza tem medo de cobra'

d) na posicao de t6pico esta urn argumento que nao e o agente e ha c6pia
desse argumento dentro da sentenca; nesse caso, as sentengas sao consideradas
gramaticais, como em (7):

4 9 3
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(7) a. Dapii rii ya yatii ya powae-cii
Terra Vermelha top x homem x pescar- nom.

ngema na-'u)
la 3p-ir)

(Terra Vermelha, o homem, o que pesca, la ele foi)
`0 homem que pesca foi na Terra Vermelha'

b- ya nasi rii na-ca' tcha-dau
x piolho top. 3p-por 1p-procurar

(Piolho, eu cato = Piolho, por ele procuro)
`Eu cato piolho'

A partir dessas situagoes, constatamos que: a) quando 0 o agente.que
ocupa a posigdo de tOpico, a posigdo que pode ficar vazia, sem cOpia,. 6 a
posigdo de sujeito; b) aparentemente, o vazio estrutural livremente permitido
é o da posigdo de sujeito; quanto as outras posigOes, pode haverrestrigoes e
sdo essas restrigoes que impedem que um argument° ocupe simplesmente a
posigdo de tOpico.

Uma observagdo importante a ser feita o aquela referente a situagdo em
(b). Quando o agente ocupa a posigdo de topic°, a posigdo que flea vazia,
into 6, sem cOpia, 6 aquela do sujeito. Com isso poder-se-ia concluir que em
Tikuna o tOpico 6 gerado em dois lugares: ha o tOpico seguido de uma particula
rll e ha o tOpico comum da sentenca, que seria o sujeito.

Conferindo a essa conclusdo o status de hipOtese, diremos que, se a
posigdo de sujeito admite um vazio estrutural, 6 possivel pensar em urn sujeito
que ndo seja gerado internamente ao SV. Nesse caso, para que se possapensar
em uma recuperagdo da relagdo do sujeito com o verbo, poder-se-ia considerar
como Baker (1995:189-190) - que os papeis tematicos do rnicleo devem ser

expressos morfologicamente na palavra. No caso Tikuna, o morfema que indica
o agente deveria estar presente no interior da palavra verbo para licenciarurn
pronome nulo interno ao SV (posigdo de especificador), o que, por sua vez,
satisfaria o criterio theta. Al6m disso, como o morfema que indica o agente no
verbo pode ser considerado como urn morfema de concordancia que absorve
as propriedades de Caso do micleo (de acordo corn Baker ,1995), ter-se-ia
umamotivagdo para que o sintagma nominal aberto interpretado como sujeito
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esteja em posicao tematicamente nao licenciada - a posicao de topic() ou a
posicao que seria a de especificador de IP.

No caso de nao se desejar pensar em uma recuperagao da relagao do
sujeito corn o verbo nos termos de Baker (1995) que segue com principios
deixados de lado no ambito do Programa Minima lista (como o Principio de
Projecao e o crit6rio theta) , flea o problema, para o Tikuna, da conciliagao
do Principio da Projecao Estendida (PPE - que exige que todo predicado
deva ter urn sujeito) com a posicao de geragao do sujeito: as posigOes possiveis
para gerar esse Ultimo (tOpico ou especificador de IP) esbarram na
impossibilidade de satisfacao do PPE sem movimento do verbo.

Num caso ou no outro, vale ressaltar que a hip6tese de ser o sujeito em
Tikuna gerado fora do SV encontra uma evidencia indireta a partir do que
seriam, a primeira vista, quantificadores flutuantes nessa lingua.
Quantificadores tern al uma caracteristica que os diferencia de outran linguas:
em Tikuna, os quantificadores sao nomes que se relacionam a outros nomes
atraves das particulas que marcam adjuncao. Assim:

(8) a. tamaepii ya yatii-gii 'tress homens'
tres x homem-pl

b. * tamaepii yatii-gti 'tees homens'
tres homem-pl

c. gu'iima i to-gii i mayu-gii rii
todos x outro-pl x Indio-pi top

nu'ii na-ngema i norii nacuma-gii
3p-"dat" 3p-existir x dele costume-pl
(Todos os outros Indios, para eles, ela existe, a cultura deles)
`Todos os indigenas possuem a sua pr6pria cultura'

Em face de uma tal caracteristica, nao 6 possivel sustentar, a partir dos
quantificadores, a ideia de que sujeitos em Tikuna sao gerados internamente
ao SV: o teste por meio de quantificadores flutuantes do tipo "todos" nao
funciona, uma vez que as diferentesposigOes que ocupa o quantificador nao
marcam necessariamente a posicao por onde se move o sujeito como bem
o demonstram as construgOes em (9), que sao possiveis em Tikuna:

4 9 f;)
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(9) a. gu'ilma i i-na-ngu
todos x crianga-pl aspecto-3p-chegar

`Todas as criangas chegaram'

b. i-na-ngu i
crianga-pl aspecto-3p-chegar x todos

(As criancas chegaram, todas)
`As criangas chegaram todas'

Para a satisfagdo do PPE, adotamos, entao, a hipOtese de Baker acima
mencionada, afirmando que o sujeito em Tikuna 6 gerado fora do SV, nas
posigOes de tOpico e especificador de IP esse Ultimo sendo equivalente a
[Spec, AgrsP]. Vale ressaltar que, em Tikuna, AgrsP revela-se urn n6dulo
sintaticamente inerte, na medida em que 6 apenas uma posigao para geragdo
do sujeito.

1.2. Tempo como operador em Tikuna

No que diz respeito a questao do nOdulo TP, em Tikuna, dados
comprovam que o nOdulo de que faz parte o tempo nao 6 uma projegao
situada no interior de urn IP. Alguns desses dados seguem abaixo:

(10) a.Upa ru na-nore ga nai nhumil ru na-mo-Otchi
antes top. 3p-pouco x pau agora top. 3p-muito-intens.

i nai
x pau
`Antes tinha pouca arvore aqui, agora tem bastante.'

b.Yeguma Hilda na-na-gu
deltic() (naquele tempo) 3p-OI-assar

ga tchoni rti Reinaldo na-na-ngo'
x peixe top. 3p-OI-comer
"Quando Hilda moqueou o peixe, Reinaldo o comeu'

4 96
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c. Ngeguma Hilda na-na-gu

aitico (nesse tempo) 3p-OI-assar

i tchoni rid Reinaldo na-na-ngo'
x peixe topico 3p-OI-comer
`Quando Hilda moquear o peixe, Reinaldo vai corner"

Nos dados acima estao presentes partIculas que identificam construgbes

em adjuncao. Arelacao dessas particulas corn o tempo é clara para ga, sempre

ligada a ideia de passado. Quanto as outras particulas (i / ya), elas teriam seu

significado de base determinado por sua oposicao a ga, o que permitiria

considerar seu significado como sendo passado' . Em (10a) é um deitico

temporal na posicao de topico que determina a forma dessas particulas. Em

(10b) e (10c) 6 um deitico que, funcionando como complementizador, determina

a forma dessas mesmas partIculas, sendo ele prOprio atingido pelo tempo

(yeguma esta ligado ao tempo passado e ngeguma ao nao passado). Ao excluir

o nOdulo TP como projecao situada no interior de urn IP, os dados acima

estao, na verdade, excluindo urn diagrama como o que se ye em (11) (diagrama

em que mantemos em aberto o rOtulo da categoria funcional irma de T):

Corn uma tal exclusao, os dados apontam para uma situacao em que

TP estaria funcionando como operador de proposicao. Uma maneira de dar

conta dense funcionamento seria postular urn diagrama como (12), no qual T

- no interior de um TP nao ramificado tern escopo sobre S2:

(12) S*
/ \

TP S

2Como nao esti definida, para o Tikuna, a categoria funcional especifica da qual resulta a

arquitetura da sentenca, referimo-nos a essa ultima provisoriamente como S em (5).

4 9
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Esse ultimo diagrama apresenta uma possibilidade teoricamente já
levantada em Stowell (1981), que, em fase anterior da teoria gerativa,
sustentava a conexdo entre marcagdo temporal e sistema complementizador.
Transposta para um momento mais recente da teoria gerativa, essa
possibilidade nao necessitaria ser formulada atraves de uma configuragdo
em que se tern um operador fora da sentenga. Por exemplo, para o caso
Tikuna e possivel levar em consideragdo proposta de Rizzi (1997), que ve
o contetldo proposicional como encaixado no sistema complementizador,
o qual, por sua vez, realiza a interface entre o contetido proposicional (IP)
e a estrutura superordenada (uma oragdo mais alta ou a articulagdo do
discurso). A proposta de Rizzi (1997) supoe uma cisdo do sistema
complementizador, que tem entre os seus componentes os sintagmas Forga,
TOpico, Foco e Finitude (sendo que uma oragdo admite mais de um tOpico
e uma unica posigdo estrutural de foco). Urn caminho promissor de analise
da marcagdo temporal em Tikuna atraves da proposta de Rizzi esta, de um
lado, na interface realizada pelo sistema complementizador e, de outro, na
visdo de que esse ndo é uma extensdo analoga do sistema IP e, ultimamente,
de VP (cf. Rizzi 1997: 284). Como indicativo da diferenga substancial entre
tail sistemas, Rizzi aponta o fato de que as propriedades flexionais de C
(complementizador) nao estdo codificadas na forma da morfologia verbal,
vindo expressas em morfemas funcionais livres fato que aproximadamente
se ajusta aos dados Tikuna.

Como Ultima observagdo emrelagdo ao nodulo TP, cabe registrar que
nao esta demonstrado que o verbo em Tikuna concentra a maior parte das
informagoes sobre aspecto. E que, mesmo que TP seja concebido como
categoria inteiramente abstrata (que pouco ou nada tenha a ver coin o
tempo gramatical e que englobe apenas uma parte do sistema aspectual), a
postulagdo de uma categoria TP no interior de um IP em Tikuna ndo
resolvers os problemas relativos a posigdo do verbo nem propiciard uma
explicagdo adequada para a forma assumida pelas particulas vistas acima.

2. Mbya Guarani

2. 1 A ordem OV e a categoria AgroP

Para dar conta da linearizagdo da ordem OVAux em Mbya Guarani,
postulamos uma categoria funcional AgroP- , localizada acima de VP (ou
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de AuxP ), cujo nude() contem tragos N e V fortes, que provocam o
movimento do objeto e do verbo lexical para as suas posigoes de especificador

e de Micleo respectivamente. A existencia de Agro corn tracos fortes explica
tambem a ocorrencia de sujeitos de construgOes de Regencia Excepcional

para Caso na posigdo de objeto na oragdo matriz. A postulagdo de AgroP
acima de SV em Mbya Guarani 6 motivada , entdo, para abrigar o objeto e

o verbo deslocados.

2.2. 0 movimento do sujeito e as categorias TP e AgrsP

A fim de justificar o fato de que nem o verbo auxiliar nem o verbo
lexical sdo algados acima de Agro em sintaxe visfvel, assumimos que tanto
Agrs quanto T possuem tragos V fracos em Mbyd Guarani. SO em Forma
LOgica e que o verbo lexical ira checar os seus tragos de tempo e de
concordancia de sujeito nos micleos funcionais apropriados.

Conforme discutiu-se na intriodugdo do artigo, a linearizagdo do sujeito
na estrutura SOV acarreta problemas para o quadro teorico aqui adotado,
uma vez que, sem o movimento do complexo [Agro Verbo+ Agro] para T,
as posigOes [Spec, TP] e [Spec, AgroP] ndo se tornam eqiiidistantes da
posigdo de sujeito em [Spec, VP ] . Como se mencionou na introdugdo, existem
propostas alternativas a serem examinadas a fim de que se possa chegar a
uma solugdo para a derivagdo do movimento de sujeito, sem a violagdo da
Condigdo de Movimento Mais Curto.

2.2.1 A hipotese do SV cindido

Uma dessas propostas é a de Koizumi (1993), que postula uma
representagdo oracional onde a posigdo de base do sujeito 6 mais alta do
que a posigdo derivada do objeto; isto porque AgroP 6 gerado internamente
ao SV. Sendo assim, o movimento do sujeito para fora de SV ndo viola a
Condigdo de Movimento mais Curto, uma vez que ndo atravessa
[Spec,AgroP] preenchida pelo objeto.
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Para comprovar a sua hiROtese, Koizumi utiliza, entre outros, o teste
dos quantificadores flutuantesi. Como o sujeito 6 gerado em uma posicao
acima da posigao derivada de objeto, os quantificadores flutuantes corn escopo
sobre ele nay podem ocorrer apOs o objeto. Os dados do MbyaGuarani revelam,
todavia, que o quantificador pave ("todos") pode ocorrer apOs o objeto
deslocado, indicando, assim, que o sujeito nao 6 gerado acima de AgroP:

(13) ava-kwe g-oo o-moxi pave
homem-pl. 3 refl.-casa 3-pintar de branco todos
`Todos os homens pintaram as suas casas de branco'

Note-se tambem que o quantificador flutuante pave nao pode
aparecer ape's o objeto quando este permanece in situ, como mostra o
exemplo (14):

(14)* kunha-gwe o-'u o-kwapy pira pave
mulher-pl. 3-comer 3-aux. peixe todas
l'odas as mulheres estao comendo peixe'

Dados como esses revelam que: (i) o sujeito 6 gerado abaixo de AgroP,
isto e, abaixo da posicao derivada de objeto, como mostra o exemplo (13); e
(ii) o objeto permanece in situ em construgoes do tipo SVAuxO, ao passo
que, em SOVAux, ele aparece deslocado, na posigao de [Spec, AgroP],
permitindo, entao, que o quantificador corn escopo sobre o sujeito possa
ocorrer a sua direita. Estruturas como (13) constituem evidencia contra a
hip6tese de Koizumi sobre a geragdo do sujeito acima de AgroP. Alerndesse
fato, a representagao oracional postulada por Koizume nao daria conta da
posicao dos auxiliares em Mbya Guarani, visto que esses sempre ocorrem
apOs o objeto e o verbo.

2.2.2.A reformulagdo da nocao de domfnio minim°

Uma outra possivel analise para dar conta do movimento do sujeito na
ordem SOV em Mbya Guarani 6 adotar a proposta de Bobaljik (1994),

3Nao parece ser o caso do quantificador pave em Mbya.
Autores como Bobaljik (1995) assumem a posicao de que os quantificadores adverbiais possuem
natureza adverbial e so aparecem em uma posicao a esquerda de um PP ou predicado secundario
que seguem o SV. Eles sao tamb6m verificados em posicoes em que nenhum vestigio de NP
pode ser postulado. Esse Guarani que obedece a certas exigencias estruturais e nunca pode
ocorrer em SV abaivo do objeto nao-deslocado.

500:
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mencionada acima, que redefine a nocao de dominio minim°, fazendo corn
que a nocao de eqiiidistancia nao seja mais estabelecida em termos de
adjungao. Bobaljik reconhece que 6 problematic° vincular a nocao de
eqiiidistancia ao movimento do verbo, uma vez que ha linguas, como o
Irlandes, em que o movimento do objeto nao esta condicionado ao movimento
do verbo. Com base no fato de que, em certas linguas, a associagao entre a
flexao e o radical verbal exige adjacencia, o autor sugere que o movimento
do objeto s6 esta vinculado ao movimento do verbo, caso o primeiro venha
a interromper a exigencia de adjacencia entre o afixo e o verbo. Do contrario,
nao 6 preciso que o verbo se desloque quando houver movimento de objeto
para AgroP.

Sendo assim, Bobaljik abandona a definigao de eqiiidistancia em termos
de derivagao, e reformula a nocao de dominio minim° (cf. nota 18). Para ele,
o especificador de um ntIcleo e o especificador do nticleo de seu complemento
sao sempre eqiiidistantes. Dessa maneira, quando TP 6 acrescentado a
estrutura oracional , [Spec,TP] e [Spec, AgroP] tornam-se, por definigao,
equidistantes para o sujeito em [ Spec,VP]. 0 sujeito, entao, pode ser
deslocado para [Spec, sem que haja violagao da Condigao de Movimento
mais Curto. Adotando a definigao de dominio minim° de Bobaljik, p ode-se
derivar, entao, a ordem SOV em Mbya Guarani, sem que haja a necessidade
do verbo se mover para T antes de Spell-Out.

2.2.3 Movimento do sujeito para [ Spec,TP]

Em linguas com o deslocamento de objeto, postula-se que a posigao
[Spec,TP] 6 licenciada (cf. Bobaljik e Jonas, 1996) para o sujeito aterrisar
em sintaxe visivel. 0 movimento do sujeito para [Spec, Agrs] so se cid, entao,
em Forma L6gica, porque se ele fosse algado diretamente para AgrsP haveria
a violagao da Condigao de Movimento mais Curto.

Em Mbya Guarani, assumimos tambem que, antes de Spell-Out, o sujeito
se move para o especificador de TP. Nessa configuragao, ele checa os seus
tracos de caso nominativo corn o inIcleo de TP. 0 sujeito nao se move antes
de Spell-Out para [Spec,AgrsP], visto que a checagem dos tragos de
concordacia s6 sera efetuada quando o verbo for algado para Agrs em Forma
LOgica. Lembramos, aqui, que Agrs tern tragos V fracos em Mbya Guarani
e, por isso, o verbo nao se move para o seu dominio antes de Spell-Out.
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Temos, entao, o seguinte quadro de categorias funcionais em Mbya
Guarani: Agro corn tragos V e N fortes, T corn tragos N fortes e tragos V
fracos e Agrs corn tragos N e V fracos. Agrs em Mbya Guarani 6 fraco, uma
vez que nem o sujeito, nem o verbo sao algados para o seu dominio em
sintaxe visivel. Resta-nos um problema relacion ado a checagemde tragos de
concordancia de sujeito dos verbos auxiliares que permanecem in situ na
sintaxe visivel. Observe-se que, em uma estrutura como (15), tanto o verbo
lexical quanto o verbo auxiliar apresentam marcas de concordancia de sujeito:

(15) xee kya a-japo a-iny
eu rede 1 sg.-fazer 1 sg.-aux.

Para a checagem desses tracos de concordancia, ha duas possibilidades.
A primeira, proposta por Demuth e Gruber (cf. Collins, 1997), sugere que
em construgOes corn concordancia multipla, cada verbo 6 dominado por um
AgrsP e um TP, sendo o T mais alto o micleo corn a propriedade [+ finito] e
com tragos de caso nominativo. Os tragos de concordancia sao, entao,
checados quando o sujeito se move sucessivamente para a posigao de
especificador do AgrsP que domina cada verbo.

Esta proposta, embora atraente, nao esta isenta de problemas, tais como:
(i) justificar o movimento do sujeito para [Spec,AgrsP] que domina cada urn
dos verbos auxiliares (como se viu, Agrs tern tragos N e V fracos em Mbya
Gurani); (ii) postular varios AgrsPs e TPs torna a representagao oracional
ainda mais complexa, o que 6 contrario ao espfrito do Programa Minimalista.

A outra possibilidade 6 a de que a checagem dos tragos de concordancia
de sujeito tanto no verbo lexical quanto no verbo auxiliar seja realizada em
Forma LOgica. 0 verbo lexical deve subir para T e para Agrs, a fim de
checar os seus tragos de tempo e de concordancia de sujeito.O verbo auxiliar,
por ter apenas tragos de concordancia a serem checados, deveria adjungir-
se a Agrs. Existem, porem, dois problemas referentes a checagem dos tracos
do auxiliar em Forma L6gica. Em primeiro lugar,para que Aux se mova para
Agrs, ele deve atravessar dois micleos funcionais preenchidos: Agro e T,
violando a Condigao do Movimento mais Curto. Em segundo lugar, como
Agrs tem apenas urn papel mediador, servindo para checar se os tracos de
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seu especificador e os tragos dos micleos em adjungdo a ele sax) compativeis,
ele desaparece apOs realizar a sua fungal:). Sendo assim, Agrs ndo pode
checar dois micleos corn os mesmos tragos de concordancia.

2.4 Checagem vs Incorporagdo da morfologia verbal

Como nem o verbo lexical, nem o verbo auxiliar ultrapassam a posigdo
de Agro em sintaxe visivel, a sua morfologia flexional ndo pode ter sido
adquirida na sintaxe por meio de movimentos sucessivos dos verb os para os
nOcleos de T e/ou de Agrs, conforme a teoria da incorporagdo de flexdo
verbal. Portanto, em Mbya Guarani, a flexdo verbal so pode ser adquirida
no laic°, de acordo corn a teoria da checagem de tragos morfolOgicos

Passamos em seguida a fatos da lingua Kara*

3. Karaja

0 argumento empiric° que fundamenta a proposta de que a posigdo
debase do sujeito 6 mais baixa do que a posigdo derivada do objeto (Sportiche
1988 e outros), esti baseado no comportamento dos chamados
quantificadores flutuantes. Observe-se que, em Karaja, o quantificador pode
estar imediatamente a direita ou a esquerda do SN que quantifica, podendo
ainda estar relacionado a um SN ndo adjacente4. E o que se observa nos
exemplos em (16):

(16) a. Hdbu ijo benora rimyra detimy
homem todos tucunar6 pegou rapidamente
"Alguns homens pegaram tucunare rapidamente"

b. Ijo hdbu benora rimyra detimy
alguns homens tucunare pegaram rapidamente

c. 1-1dbu benora rimyra ijO detimy
homem tucunar6 peg aram alguns rapidamente

4Note-se, no entanto, que a possibilidade de separar-se o quantificador do SN quantificado nao
esti disponivel para todos os quantificadores da lingua Karaji.
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0 fato de que (c) é gramatical em Karaja viabiliza a interpretagao de
que o quantificador assinale a posigao de base do sujeito, conforme proposto
por Sportische (1988). Por outro lado, o fato de que uma frase como (17)
6 agramatical indica que o sujeito, se gerado em Spec de SV, nao poderia
ficar nesta posigao:

(17) * HawO riwinyra kua habu ywimy.
canoa fez aquele homem vagarosamente

Embora haj a evidencias em Karaja para a postulagao de Spec TP, pois,
como vimos acima, tempo e concordancia apresentam posigOes proprias,
justificando uma fixagao positiva do parametro do Spec TP, conforme
proposto em Bures (1993) e Bobaljik e Jonas (1996), nao dispomos, no
entanto, de evidencias positivas que justifiquem a geragao do sujeito nesta
posigao. Face ao teste com quantificadores apresentado acima, parece-nos
mais apropriado, portanto, adotar a hipOtese do sujeito gerado internamente
ao SV, assumindo a proposta de Bobaljik (1994), resumida na introdugdo da
segao II, a fim de explicar o algamento do SN sujeitopara fora do SV, sem o
requisito de que o verbo tenha de se mover do micleo de Agro. Postulamos,
no entanto, que o sujeito se mova de [Spec, SV] para o especificador de TP
na sintaxe visivel, a fim de checar os seus tragos de caso nominativo corn o
nucleo de TP, possibilitando a linearizagao SOV. Em nossa analise, portanto,
TP tern tragos N fortes e fracos V fracos, ja que, como vimos acima, o verbo
pode procrastinar qualquer movimento de sua posigao derivada em Agro
para a sintaxe invisivel. AgrsP, por outro lado, tern fracos N e V fracos em
Karaja, permitindo que tanto o verbo quanto o SN sujeito sO tenham que
mover-se para o seu dominio apOs Spell-Out. Assim, assume-se que ha em
Karaja urn contraste marcante entre as categorias funcionais AgrsP e AgroP.
Enquanto o sistema de concordancia de objeto parece ser ativo ao nivel da
sintaxe visivel, seja atraves da relagao especificadorknicleo (nominais e
clfticos), seja por adjungao do verbo ao micleo de AgroP (desinencias de
objeto internas ao verbo), o sistema de concordancia de sujeito parece ter
fracos N e V fracos em Karaja5, procrastinando sua checagem para FL.

5Uma interpretacao alternativa seria a de se especular queos tracos-fi de concordancia de sujeito
que nao sao checados na sintaxe visivel, possam ser visiveis na interface corn o componente
morfologico de FF, disparando processos morfofonamicos, parte da maquinaria pos-sintatica
disponiveis no componente morfolOgico de FF. o que se exemplifica em (a) e em (b). Note-
se que a marca t- de segunda pessoa espalha-se para os morfemas de plural e de tempo, mas nao
para a raiz. (cont.)
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A andlise do fragmento de estrutura oracional do Karajd que discutimos,

aqui, implica claramente que o movimento sintatico 6 apenas invocado no

caso dos nominais e de Agro. 0 inteiro conjunto de afixos verbais (sujeito,
aspecto, plural, negacao, tempo/modo) so precisa ser checado em FL.

3.1. AgrsP e o sistema de deixis direcional

Observa-se em Karaja ainda a ocorrencia de um sistema de deixis espacial

e empdtica que 6 implementado nos verbos.atrave.s de alternancias fonolOgicas

que tem lug ar primariamente no ambito do sistema de concordancia de sujeito,
atingindo os prefixos de concordancia de sujeito ativo, e espalhando-se para
posicoes que podem indicar a pessoa nos sufixos de plural e nos sufixos de
tempo. Basicamente, a marcacao de direcao assinala que uma entidade ou
situacdo discursiva esti orientada em direcao ao falante, ou seja, 6 concebida
como ocorrendo de Id para ca (cislocativamente), opondo -sea orientacao espacial

daqui para la ou a orientagao dali para la, que sao indistintas em Karajd. Assim,
por exemplo, em (41a), a raiz -hony- "sair", nao estd marcada direcionalmente,
devendo ser interpretada como "eles safram" daqui para Id ou dali para la. Ja a
forma verbal em (41b), marcada direcionalmente indica que a agao de sair 6
exercida em direcdo ao falante, devendo, portanto, ser interpretada como "eles
safram de Id para CV:

(cont.) Especulamos sobre a possibilidade de que os tracos-fi de sujeito inseridos na forma
verbal na numeracao sejam enviados para o componente morfolOgico de FF depois de Spell-
Out, alem de checados em FL. Nao se trata, obviamente, de um processo em que os tracos
fossem checados apenas em FL, pois do contrario nao se poderia constatar o efeito morfofonemico
que se verifica no componente morfologico da Forma Fonetica, uma vez que nao ha relacao
direta entre FF e FL. Note-se que nao e apenas um processo fonolOgico que ocorre em (a e (b),
pois a raiz verbal que tambem inicia corn [r] nao é afetada pelo espalhamento:
(a) r-a-rybe-reny-re

3 S-terra-falar-PL-Pass
"They spoke" .

(b) t-a-rybe-teny-te
2S-terra-falar-2S/PL-2S/Pass

Embora tal quadro de divisao de tarefas entre a morfologia e a sintaxe pareca ser compativel
corn os principios de economia que singularizam o programa minimalista, a caracterizacao do
componente morfolOgico ainda a urn ponto muito confuso na teoria sintatica, conforme apontado
por urn revisor ansfinimo da Revista D.E.L.T.A.

JvJ
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(18) a. r-o-hony-reny-re "Eles sairam"
3A-tema-sair-plural-passado

b. d- o-hony-deny-de
3A(dir)-tema-sair-pl. (dir)-pass.(dir)
(marcado direcionalmente)

"Eles sairam"

Observe-se que a marcagdo direcion al em Karaj ndo tern urn locus pr6prio,
mas e implementada por meio de alternancias fon olOgicasnos afixos de pessoa,
ninnero e tempo. Claramente, trata-se de uma operacdo gramatical computada
na sintaxe, pois tem reflexos em FF , bem como em FL. A representacdo da
diregdo como uma categoria funcional independente ndo se justificaria por duas
razoes. Em primeiro lugar, a direcdo naoparece ser urn traco forte, que requeira
checagem na sintaxe visivel em Karaja. E o que parece ser demonstrado pelo
fato de que a diregdo pode ser marcada nos verbos auxiliares que, segundo nossa
andlise acima, ndo se movem antes de Spell-Out. Exemplo (19):

(19) Uladu mahadu waximy d-o-i-deny-de.
crianca grupo pescar 3dir-tema-locomover-pl(dir)-pass(dir)
"As criancas vieram pescar"

Alem disso, como ja notamos, a marcacdo morfolOgica dos direcionais ndo
requer uma posigdo pr6pria afixada a raiz, mas 6 implementada atraves de
alternancias que tem lugar sobre afixos do sistema de Agrs, ndo se justificando
a postulacdo de uma categoria funcional especifica. A proposta de representar a
direcdo em Karaja como implementada sintaticamente atrav6s de Agrs parece,
portanto, mais adequada.

Em resumo, a lingua Karaja apresenta movimento do verbo principal
para fora do SV para checar traps fortes de Agro e permitir o alcamento do
SN objeto por cima do especificador de SV, a fim de licenciar a checagem do
Caso acusativo para o SN objeto via relagdo especificadorhnIcleo. Assumindo-
se a nocdo de equidistancia de Bobaljik (1994), permite-se que o SN sujeito
mova-se para o especificador de TP para checar caso nominativo na sintaxe
visivel. Os verbos auxiliares sdo concatenados ao nticleo de Agro acima de SV
e ndo precisam elevar-se na sintaxe visivel para checar quaisquer tracos, pois
os Anicos afixos fortes em Karaja sdo os prefixos objetivos que,
sintomaticamente, ndo ocorrem nos auxiliares. ApOs Spell-Out propb-e-se que
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os auxiliares movam-se primeiro para o nucleo de TP e, subseqiientemente,

para o nude° de AgrsP, onde checam, respectivamente, seus tragos de tempo

e de concordancia. Assim, ao contrario do fiances, que exibe movimento do
verbo lexical bem como movimento do verbo auxiliar e ao contrario do ingles

que exibe movimento do auxiliar, mas ndo movimento de verbo lexical, a lingua

Karajd apresentaria movimento do verbo lexical, mas ndo movimento do auxiliar

na sintaxe visivel.

Conclui-se, assim, que, ao contrario do sistema de concordancia de objeto,

o sistema de concordancia de sujeito em Karaja, com suas indicagOes de pessoa

e de diregdo, bem como o inteiro conjunto de afixos verbais, (sujeito, aspecto,
plural, negagdo, tempo/modo) so precisem ser checados em FL. Alan disso,
postula-se para o Karajd urn sistema CP, responsdvel, por exemplo, pela
checagem das construgoes interrogativas e de um sistema TopP para as
construgOes de tOpico, conforme analisado em Maia et al. (1997).

4. Kuilulro

Pelo menos dois problemas ge colocam para a lingua Kuikuro a respeito
do SN heke, o agente-causa, a sua posigdo de base, e da existencia de uma
categoria funcional acima de Agro. Os exemplos mostram a necessidade de
postular que, na sintaxe visivel, o sujeito Agente, SN heke, permanece in situ,
emposigdo de especificador de SV. Postulamos, assim, que seu movimento é
procrastinado para FL e é para uma categoria funcional TP mais alta corn
tragos fracos. Explicar-se-iam, dessa maneira, a ordemOVA, o comportamento
ambiguo do SN heke, urn sintagma posposicional corn propriedades de sujeito,
bem como a fraqueza das marcas verbais propriamente temporais. Propomos,
entdo, as seguintes representagoes frasais para o Kuikuro. Graficos (20) a e
(20)b na prOxima pagina.
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(20) a. intransitiva b. transitiva

21

C CP
/ \ / \

C' C,
/ \ / \

TopP TopP
/ \ / \

TP TP
/ \ / \

T' T'/\ / \
AgrOP AgrOP
/ \ / \

Agr' AgrO
/ \ / \

VP VP
/ \ / \

kiigamuke V' kuge (heke) V'
/\ / \

tiiheinhi V' tiiheinhi V'
/\

V V SN
etimpetagii hatagii ngiine

Note-se que retomamos parcialmente para a nossa analise propostas
de Chomsky (1993), de Bobaljik (1993) e de Murasugi (1992) para as linguas
ergativas. Em concordancia corn os primeiros, o paralelismo entre S e 0 6
epifenomeno do movimento de S para especificador de uma mesma categoria
funcional, imediatamente acima de SV (AgroP ou AspP). E o movimento de S
(o argument° de verbo intransitivo gerado em [Spec,VP]) que 6 parametrizado,
dados os traps fortes de Agro. Em concordancia corn Murasugi, nao postulamos
Agrs mas, sim, urn TP, inerte na sintaxe visfvel. 0 argumento de verbo transitivo
gerado em [Spec, VP] permanece in situ, sendo que a posposicao heke a inserida
como recurso para atribuigdo de Caso.
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A ocorrencia do SN heke (agente-causa) em posigdo que antecede
linearmente o complexo S/O-V, ou seja na ordem AOV, tern sido caracterizada,
em trabalhos anteriores e em descrigOes de outras linguas karib, como
resultado de topicalizagdo. Em Kuikuro, apenas urn dos seguintes
constituintes pode ser topicalizado em cada frase: um adverbio ou um adjunto
ou o prOprio SN heke. Deiticos e particulas aspectuais geralmente demarcam
a fronteira do tOpico. Vej am-se os exemplos abaixo:

(21) tfiheinhi akatsege kiigamuke etimpe-tagii
de pressa ENF criangas chegar-T/A
"de pressa as criangas chegaram"

kuge heke-ha ige-i ngfine ha-tagii tiiheinhi
pessoal A-ENF DEIT-COP casa fazer-T/A de pressa
"o pessoal esta fazendo a casa de pressa"

Consideramos que a ordem AOV 6 derivada atraves do movimento do SN
heke (ex) para a categoria TopP, que, por sua vez, pode ser vista como parte da
camada de complementizador cuja fungdo seria a de interface corn o discurso e
a forga ilocucionaria (Rizzi, 1997). Embora nao sejapossivel desenvolver, aqui,
uma analise daquilo que Rizzi chama de "estrutura da periferia esquerda", a
representagao da configuragao frasal em Kuilcaro identifica tres camadas: a lexical
(SV), cujo nticleo 6o verbo e onde se da a atribuicao theta; uma camada "flexional"
composta por uma nnica categoria funcional ativa na sintaxe visivel (AgroP ou
AspP), significativa para as especificagOes morfolOgicas do verbo e responsavel
para a checagem de Caso; uma camada de complementizador composta
minimamente por TopP e CP.

5. Conclusoes

As conclusbes da comparacao dos aspectos gramaticais das linguas indigenas
examinadas neste trabalho sdo resumidas no quadro em (22). Ha evidencias em
algumas das linguas examinadas que parecem indicar que as categorias AgroP e
AgrsP (se postulada) tenham contaidos com caracterfsticas distintas daquelas
postuladas no modelo de Chomsky (1993). Em Kuikitro, conforme apresentado
acima, a categoria imediatamente acima do SV poderia estar relacionada tambem
a checagem do sistema aspectual da lingua. Em Karaja, o contelldo de Agrs deve

5
.r
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de alguma forma licenciar o sistema de deixis direcional e empatica existente na
lingua e que é especificado emrelagao ao sistema de Agrs, mas nao ao de Agro.
Em Mbya Guarani, a existencia de Agro corn tacos fortes explica tambem a
ocorrencia de sujeitos de construgOes de Regencia Excepcional para Caso em
[Spec,AgroP] na ordem OV da oragao matriz.

Em Karaj a, parece haveruma categoria AgrsP inerte sintaticamente, isto é,
corn tragos N e V fracos cuja checagem pode ser procrastinada para a FL. Em
Kuikuro, seguindo-se a analise de Murasugi (1992) para linguas ergativas, preferiu-
se postular uma categoria TP, ao inves de AgrsP. Em Tikuna, adota-se a hip6tese
de geragao do SN sujeito fora do SV, diretamente em topic° ou em especificador
de AgrsP, que teria, assim, tragos N e V fracos. Em Mbya Guarani, postula-se
uma categoria AgrsP inerte na sintaxe visfvel, ja que a suapresenca nao e motivada
nem por fatores estruturais nada é gerado ou se move para o seu domfnio - e
nem permitiria explicar a checagem de concordancias mtlltiplas.

Quanto ao elenco de categorias funcionais presentes na arquitetura da
frase, alem das categorias de concordancia, parece haver em todas as linguas
examinadas, evidencias para a postulagao deuma categoria TP e de uma categoria
CP. Alem dessas categorias comuns, apresentaram-se evidencias em favor de
uma categoria de TOpico, TopP, em Tikuna e em Kuikuro. Em Tikuna, propOs-
se ainda que TP seja, de fato, urn operador.

No que se refere a posicao de geragao do sujeito, considerou-se que em
Karaja e em Guarani este e gerado internamente ao SV, movendo-se para TP na
sintaxe visfvel para checagem de caso nominativo. A adocao da an alise de Bobaljik
(1994) propiciou a base teOrica para legitimar a subida do SN sujeito do interior
do SV sem a pre-condicao da subida de V, que desfaria a ordem SOV. Em
Tikuna, por outro lado, apresentaram-se evidencias em favor da hipOtese de
que a posicao de geragao do sujeito seja a posicao de topic() ou especificador de
AgrsP, uma vez que nao parece possfvel sustentar, a partir dos testes corn
quantificadores flutuantes, a ideia de que os sujeitos nesta lingua sejam gerados
internamente ao SV. Ja em Kuikuro, consideraram-se duas possibilidades: a
ordem SOV e a ordem OVS. Para ambas, propos-se que o sujeito seja gerado
internamente ao SV, sendo que em SOV considerou-seque o sujeito se move na
sintaxe para um Sintagma de TOpico (TopP), enquanto que em OVS, o sujeito
procrastina seu movimento para a Forma L6gica, onde é algado para TP.
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Finalmente, as analises desenvolvidas para a arquitetura oracional das
quatro linguas examinadas eliminou a possibilidade de se ter um sistema flexional
incorporativo, em que a afixacao seria explicada via movimento sintatico de
nixie°. Como o verbo nao sobe alem de Agro, nao seria possivel a raiz verbal
anexar os diferentes afixos que, segundo o sistema incorporativo, deveriam ser
adquiridos pela raiz verbal nao flexionada nas categorias funcionais relevantes.
Sendo assim, tem-se evidencia em Mbya Guarani, Kuikuro, Karaja e Tikun a
em favor da teoria de checagem, segundo a qual o verbo já sai do lexico
integralmente flexi on ado.

(22) Quadro comparativo

Tra;o4ingua Nbya Guarani Mato Karaja 'Bain
SOV Agit) tem traces

N e V fortes
Agm temtracos Ne V

fraocs

Aga) tern tacos
NeVfates
ITao tern Agrs

TP tern Craws N
eV fraccs

Agro tem traces

Ne V fates
Agrs tem haws N e
V fracos

Agro tem tmcos

Ne V fortes
Agrs tern tracos

Ne V nacos

AUX Cerado acima ci SV
Checagem
prcblemlica
Transparenteyara
rnavinentolongo de
raideo
SVAux problemAtica

Gerado acima de SV
Mne-se emFL
Transparente para
movinento Longo de
nude°
SVAux pmblernitica

_

Cliticos Simples Samples: cftstribuicao

complementar com

SN
Paralelo a algamento

cc cbjeto

Redobro de
clitico

Subcategoriza91
o morfologica

Sujeito Gezado emSV
Mne-se para TPna
sirlaxe visivel

OVS: &T-ado

em SV

Mne-se p/ TP
ernFL
SOV: Gerado
em SV
Mne-se p'TopP
na
sintaxe

Gerado emSV
Moe -se para TPna
sintaxe visivel

Cerado faa do
SV (em TopP ou

cm AgrM

Categoriass

Funcionais

CP, TP, AgrsP,

AgroP
TopP, CP, TP,

AgreP,

TopP, CP, TP AgrsP,

Agn3P

TopP, G',

AgrsP, AgrcP,
TP oomo

operaclor

Ccrutitact
Verbo4-Afixes

Checagem Checagem Checagem Clecagem
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SOME NOTES ON PROCRASTINATE AND OTHER ECONOMY MATTERS*

(Consideragoes sobre Procrastinar e Outras Questoes de Economia)

Jairo NUNES (Universidade de Campinas)

ABSTRACT: This paper argues that Chomsky's (1993) Procrastinate principle
is not in consonance with the general guidelines of the Minimalist Program
and proposes an alternative account of the preference for covert movement
instead of overt movement and the preference for lexical insertion instead
of movement. This proposal also accounts for the order of application of
certain operations related to deletion of traces.

RESUMO: Este trabalho argumenta que o principio Procrastinar de Chomsky
(1993) destoa das linhas gerais do Programa Minimalista e propOe uma
ancilise alternativa para a preferencia de movimento coberto a movimento
aberto e de inserccio lexical a movimento. Essa proposta tambem do conta
da ordem de aplicactio de certas operacties relacionadas a apagamento de
vestigios.

KEY WORDS: Procrastinate; Derivational Economy; Minimalism; Traces.

PALAVRAS-CHAVE: Procrastinar; Economia Derivacional; Minimalismo;
Vestigios.

0. Introduction

One crucial assumption in the Minimalist Program outlined in Chomsky
(1993, 1994, 1995) is that the language faculty is a nonredundant and optimal
system in the sense that particular phenomena are not overdetermined by
linguistic principles and that the linguistic system is subject to economy
restrictions specified by Universal Grammar. Part of the Minimalist agenda
is thus devoted to investigating the very nature of such economy conditions.

* This paper is a development of section II.10.1 of my dissertation (see Nunes, 1995). The ideas
discussed here were presented in courses taught at Pontificia Universidade Catolica do Rio
Grande do Sul, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista
(Araraquara), Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
University of Maryland, and University of Southern California. I am thankful to these audiences.
Special thanks to Hans-Martin Gartner, Max Guimaries, and two anonymous reviewers for
helpful comments and suggestions.
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This paper discusses Chomsky's (1993) economy principle referred to

as Procrastinate, according to which covert operations should in principle

be preferred to overt ones. I argue that given the overall assumptions of the
Program, Procrastinate cannot be taken as aprinciple of derivational economy

and should rather be derived from more general and conceptually sound

economy considerations. I explore a suggestion by Chomsky (1995:226)

which links derivational cost to the appropriate definition of derivation,
showing (i) that the standard effects of Procrastinate can be derived in
consonance with core Minimalist guidelines; and (ii) that the fixed order of

application of some operations also falls under the same analysis.

The paper is organized as follows. In section 1, I review some of the

major features of the Minimalist Program which will be relevant for our
purposes. Section 2 presents the motivation for postulating Procrastinate
and section 3 discusses whether Procrastinate is in accordance with the general
picture sketched in section 1. In section 4, I discuss some attempts to derive
the effects of Procrastinate and in section 5, I propose an alternative analysis.

Section 6 shows that the proposed analysis receives further support from
computations concerning deletion of traces as analyzed by Nunes (1995,
1996, forthcoming). Finally, a brief conclusion is presented in section 7.

1. The Minimalist Program: General Picture

Earlier versions of the Principles and Parameters Theory (see Chomsky
1981, 1986, for example) worked with the hypothesis that the linguistic system

has several levels of representation encoding systematic information about
linguistic expressions. Some of these levels are conceptually necessary, since

their output is the input to performance systems which interact with the
linguistic system. The Minimalist Program for Linguistic Theory proposed
by Chomsky (1993, 1994, 1995:chap. 4) restricts the class of possible linguistic
levels of representation to only the ones which are required by conceptual
necessity, namely, the ones which interface with performance systems. Under

the assumption that these performance systems are the Articulatory-Perceptual
System (A-P) and the Conceptual-Intentional System (C-I), the linguistic
levels which interface with A-P and C-I are PF (Phonetic Form) and LF
(Logical Form), respectively. From the Minimalist perspective, all principles

and parameters of the linguistic system should thus be stated in either LF or
PF terms, perhaps as modes of interpretation by the performance systems.
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Another assumption of the Program is that the language faculty is
comprised of a lexicon and a computational system which is strictly
derivational (see Chomsky, 1994:5-6, 1995:223-224)2 The lexicon specifies
the items which enter into the computational system and their idiosyncratic
properties; the computational system then arranges these items in a way to
form a pair (it, X), where it is a PF object and Xis an LF object. If it and X are
legitimate objects (i.e., they satisfy Full Interpretation in the sense of Chomsky,
1986, 1993), the derivation is said to converge at LF and at PF, respectively.
If either It or X does not satisfy Full Interpretation, the derivation is said to
crash at the relevant level. A derivation is taken to converge only if it converges
at both LF and PF.

The pair of legitimate objects (it, X) must meet the requirement of
compatibility. After all, it is not the case that any linguistic sound can be
associated with any linguistic meaning. it and X should thus be based on the
same lexical choices. In previous versions of the Principles and Parameters
Theory, this compatibility requirement was ensured by D-Structure, which
provided the computational system with an array of lexical items structured
in a certain way. Under Minimalist assumptions, however, there is no room
for a syntactic level such as D-Structure, because it is not an interface level.2
In order for (it, X) to be formed according to Minimalist guidelines, it is
necessary that the basis for a derivation be an array of lexical items stripped
of any substantive property that would make it a syntactic level of
representation.

Chomsky (1994:7; 1995:225) proposes that such an array is a
numeration: a set of pairs (LI, i), where LI is a lexical item comprised of (at
most) phonological, semantic and formal features, and i indicates the number
of times that LI is accessed by the operation Select. Select pulls out a lexical
item from a numeration, reduces its index by one, and makes this lexical item
available for further operations of the computational system.

Once the compatibility between it and X is ensured, one needs to deal
with the fact that elements interpretable at the A-P interface are not

1 For a representational version of the Minimalist Program, see Brody (1995).
2 For additional conceptual and empirical problems raised by the notion of D-Structure, see
Chomsky (1993:sec.3).
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interpretable at the C-I interface, and vice versa. At some point in the
derivation, the computational system must then split into two parts, one
forming IT and the other forming X, which do not interact any further after the
bifurcation. S-Structure was the point of this split in pre-Minimalist versions
of the Principles and Parameters Theory. The problem from a Minimalist
perspective with there being a level feeding PF and LF such as S-Structure is
that, since it does not interface with any performance system, it is not
conceptually necessary. Thus, every substantive property attributed to &-
Structure should be restated within the Minimalist framework in either LF or
PF terms.

In the case at hand, the only thing required under Minimalist assumptions
is a rule which splits the computation to form the distinct objects ic and X.
Chomsky (1993:22) calls this operation Spell-Out. Spell-Out is free to apply
at any point in a given derivation; "wrong" choices presumably cause the
derivation to crash at one of the interface levels.' The computation from
Spell-Out to PF is referred to as the phonological component, the.
computation from Spell-Out to LF as the covert component, and the
computation that obtains before Spell-Out as the overt syntax. In addition to
containing phonological rules proper, the phonological component includes
a morphological subcomponent and also deals with linearization.

Finally, it is assumed that the mapping from a numeration N to X, is
subject to two conditions (see Chomsky 1994: 8, 1995: 228-229): (i) the
Uniformity Condition, which states that the operations available in the covert
component must be the same as the ones available in overt syntax; and (ii)
the Inclusiveness Condition, which postulates that A, must be built from the
features of the lexical items of N.

2. Feature Checking, Procrastinate, and Strong Features

Chomsky (1993, 1994, 1995) assumes that lexical and functional heads
are already inflected in the numeration. A checking operation made available
by overt or covert applications of the operations Merge or Move then allows

3 The details of the inner workings of Spell-Out have to do with the internal coherence of the
system regarding lexical access after Spell-Out, which must be either blocked or very restricted
in order to ensure the compatibility between ? and ? See Chomsky (1993:22, 1994:8, 1995:232),
Nunes (1995:sec. 115), and Uriagereka (1997), for different formulations and relevant discussion.
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lexical and functional heads to be appropriately paired (if possible). The
problem is to show how the parametric variation concerning overt vs. covert
movement can be stated without reference to a syntactic level such as S-
Structure. This problem basically involves two questions: (i) Why should all
languages not have only overt movement? and (ii) Why do some languages
have overt movement?

To address the first question, Chomsky (1993:30) proposes an economy
principle referred to as Procrastinate, which states that covert movement is
less costly than overt movement. Regarding the second question, Chomsky
(1993:30) proposes that the features ofa lexical item may be weak or strong,
and that strong features cannot be eliminated in the phonological component.4
Thus, the only way to prevent strong features from reaching the phonological
component is to eliminate them before Spell-Out through the checking
operation made available by either Merge or Move. If Merge does not yield
a convergent derivation, overt movement is then required.

The fact that overt movement triggered by strong feature checking
always violates Procrastinate is not a problem. As an economy principle,
Procrastinate only chooses among competing derivations which converge.
In the case under discussion, if overt movement does not take place, a strong
feature will reach the phonological component and the derivation will crash
at PF. Generally put, only the derivations that converge in an optimal way
reach the performance systems.

3. Problems with Procrastinate

As mentioned in section 1, among the optimality conditions taken to
govern the mapping from any given numeration N to its corresponding LF
object ?, is the Uniformity Condition, which requires that the operations
available in the covert component be the same as the ones available in overt
syntax. Let us consider the conceptual motivation behind the Uniformity
Condition for a moment.

4 For alternative views of strong features, see Chomsky (1994:9, 1995:232-235), Nunes (1995:sec.
11.6.2), and Uriagerelca forthcoming.
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If there were operations that by definition could only apply before or

after Spell-Out, objects resulting from improper applications of "overt

operations" in the covert component should be filtered out by LF and objects

resulting from improper applications of "covert operations" in overt syntax

should be ruled out by Spell-Out. This, however, would render Spell-Out a

syntactic level of linguistic representation, going against the Minimalist goal

to eliminate non-interface levels (see section 1). By requiring that the same

operations be available for covert and overt computations, the Uniformity

Condition renders LF able to filter out illicit objects which would otherwise

have to be ruled out by Spell-Out; in turn, this has the effect of stripping

Spell-Out of a substantive property which would make it a level of

representation.

Bearing these considerations in mind, let us examine the Procrastinate

principle introduced in section 2. Suppose for the sake of the argument that

in a given convergent derivation, Move has applied overtly in absence of

strong features. Obviously, the result of this undesirable movement cannot

be ruled out at LF, given that the derivation converges; apparently, the only

way to prevent this case is to postulate that Spell-Out rules out the output of

overt movement in absence of strong features, which would in turn render

Spell-Out a level of representation. Therefore, Procrastinate, as formulated

in Chomsky (1993), does not fit well in the system. Postulating an inherent

difference between overt and covert movement operations amounts to saying

that these are two different types of operation, violating the Uniformity

Condition and requiring a non-interface level to deal with one of them.

The general assumptions of MinimalistProgram thus lead us to the conclusion

that, even ifProcrastinate is empirically accurate, it should not be taken as a

principle of derivational economy. Rather, it should be simply taken as a

description of the results of more abstract economy computations. In the

following sections, I discuss some proposals in the literature which attempt

to derive the effects of Procrastinate, and advance a new alternative.

4. Some Attempts to Derive the Effects of Procrastinate

4.1. Nunes (1994) and Kitahara(1995)

Assuming the copy theory of movement, according to which a moved
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element leaves behind a copy which gets deleted in the phonological
component (see Chomsky, 1993:35), Nunes, 1994 and Kitahara,1995) attempt
to derive the effects of Procrastinate from economy considerations regarding
the number of operations required by overt movement. Leaving aside the
technical details and differences between these two papers, their point is that
overt movement entails extra work in the phonological component. The
derivation underlying the sentence in (1 a) below, for instance, with overt
object movement for purposes of Case checking requires one application of
deletion to eliminate the lower copy of Mary and should thus be more costly
than the one in (2b), which requires no such operation. In other words, covert
movement should always be the preferred option; overt movement should
only be employed if the derivation does not converge otherwise, as in instances
involving strong feature checking.

(1) a. *John Mary saw.
b. [A John [Tp T [Agra Mary Agro [vp John saw Mary ] ] ] ]

(2) a. John saw Mary.
b. [A

grsP John [TP T [AgroP Agro [vp John saw Mary ] ] ] ]

The virtue of the proposals by Nunes (1994) and Kitahara (1995) is
that they rely upon general economy considerations regarding the number of
applications of the operations of the computational system in a given
derivation, without ascribing inherent cost to overt operations. Therefore,
the effects of Procrastinate are derived in compliance with the Uniformity
Condition on the mapping from N to X.

The problem with these proposals, however, is that they resort to global
computations. Chomsky (1995:chap. 4) has argued, based on conceptual as
well as empirical grounds, that economy comparison should not involve global
computations. The (convergent) derivations of (3a) and (4a) below, for
instance, each involve one overt movement operation and hence, one violation
of Procrastinate. If violations of Procrastinate are to be counted in a global
fashion, the derivations of (3a) and (4a) should then be equally economical
and pattern alike, contrary to fact.
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(3) a. There don't seem to be men in the list.
b. [ therei don't seem [ ti to be men in the list ] ]

(4) a. *There don't seem men to be in the list.
b. *[ there don't seem [ meni to be ti in the list ] ]

In order to account for the contrast between (3a) and (4a), Chomsky
(1995:346) proposes that economy should be computed at every step of the
derivation. Consider the step after the computational system has assembled
(in a cyclic fashion) the structure in (5) below, whose T head has a strong
feature requiring the subject position to be filled. Insertion of there to check
the strong feature, as in (3b), is more economical than movement of men, as
in (4b), because the latter violates Procrastinate; hence the contrast between
(3a) and (4a).

(5) [ to be men in the list ]

Let us return to the discussion of the proposals by Nunes (1994) and
Kitahara (1995). According to these proposals, the decision of whether or
not the object should move overtly after the structure in (6) below is assembled
in the derivation of (1a) or (2a) depends on later computations in the
phonological component, after the full AgrsP is assembled and Spell-Out
has applied. However, if economy can be determined based on such global
computations, one cannot account for the contrast between (3a) and (4a), as
argued by Chomsky (1995). Thus, a uniform account of the data in (1)-(4) is
still to be provided.

(6) [Agrop Agro [vp John saw Mary ] ]

4.2. Chomsky (1995)

A more promising approach can be found in Chomsky's (1995:sec.
4.4.4) theory of movement. Chomsky (1995:262-263) observes that if
movement operations are triggered by feature checking, Minimalist
considerations would lead us to expect Move to operate with features, rather
than categories. Chomsky (1995:262-263) then proposes that the operation
Move does target features; however, properties of the phonological
component require that when a feature of a lexical item or a phrase moves,
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all the other features of that category be pied-piped. Morphology presumably
is not able to operate with isolated features or other scattered parts of words.
Thus, overt movement of a feature F has the appearance of movement of a
category containing F; on the other hand, since covert movement does not
feed Morphology, it need not (therefore must not) resort to generalized pied-
piping. Movement of a given feature F for checking purposes is therefore
subject to the condition in (7) (see Chomsky, 1995:262):

(7) F carries along just enough material for convergence.

Crediting H. Kitahara and H. Lasnik by the observation, Chomsky
(1995:264) notes that "the proposed economy principle provides a further
rationale for the principle Procrastinate: nothing at all is the least that can be
carried along for convergence and that is possible only if raising is covert,
not entering the phonological component".5

This suggestion also has the merit of deriving some aspects of
Procrastinate without assigning inherent cost to overt operations, thereby
satisfying the Uniformity Condition. However, it appears to be restricted to
the choice between overt and covert movement in absence of strong feature
checking and does not extend to the choice between lexical insertion and
overt movement for purposes of strong feature checking, which also falls
under Procrastinate in Chomsky's (1995:chap. 4) system. Recall that a
convergent derivation involving the step in (5) must check the strong feature
of T. It is plausible to assume that the morphological restrictions regarding
scattered features mentioned above also exclude a derivation in which only

5 Chomsky (1995:265) assumes that "Move F automatically carries along FF(LI), the set of
formal features of LI". However, the pied-piping of the remaining formal features of Ll when a
feature F of LI is moved in the covert component in principle should also be excluded by the
economy condition in (7). If true, this apparent departure of optimality needs to be accounted for.
It could be the case that the Move operation just happens to deal with sets of features or sets of
sets of features, but not with single features. Another possibility to consider is that movement in
the covert component may actually target heads, which only have formal and semantic features
after Spell-Out. Yet another possibility is that the derivational cost with respect to feature
movement may take into consideration three variables: number of features moved, number of
applications of Move, and number of checking relations made available by the moved features.
The idea is that the most economical derivational step is the one which allows the largest number
of checking relations with fewest number of features in a single application of Move. I will leave
the choice among these three options pending on further research.
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the categorial feature of there in (3b), for instance, merges with the structure
in (5) to check the strong feature; rather, the whole category there (including
phonological features) must merge with (5). Once "generalized pied-piping"
is arguably required for overt applications of both Merge and Move, one
needs to resort to an independent economy criterion to choose between the
derivations in (3b) and (4b). Again, we are still in need of a uniform account
of (1)-(4).

4.3. Groat and O'Neil (1996)

Groat and O'Neil (1996) propose an alternative model to the one laid
out in Chomsky (1993), as far as the notions of Spell-Out and movement are
concerned:

In our model, a derivation proceeds until all features, weak and strong, have
been checked, yielding a single "final" phrase-marker Kr which is the object
of the interpretive mechanism and of the phonological component. In other
words, Spell-Out and LF interpretation take the same Kf as their input. All
syntactic operations have taken place before interpretation and before PF;
there are no post-Spell-Out syntactic operations. (Groat and O'Neil,
1996:124)

In this system, the difference between "overt" and "covert" movement is
expressed in terms of whether the head or the tail of the chain is phonetically
realized, which should take place in compliance with the principle in (8a) and
the economy condition in (8b) (Groat and O'Neil's (7)).

(8) a. Strong features may be checked only in a checking relation
with node specified for phonological features.

b. Moving phonological features to the head of the chain is more
costly than leaving them in the tail of the chain.

The effects of Procrastinate regarding the preference for "covert"
instead of "overt" movement appear to be derived in a natural fashion in this
system, given that more features are moved when movement takes place
overtly. However, this result is achieved with a substantial complication of
the inner workings of the movement operation. In Groat and O'Neil's
(1996:125) own words, "forming a chain results in copying all syntactic
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features of the category moved, but does not copy the category's
phonological matrix: it either moves it to the new position or fails to move it".
That this complication is not without problems can be illustrated by two
facts.

First, if the only difference between overt and covert movement is
phonetic realization (movement of phonological features), we should expect
the Portuguese sentences in (9) and (10) with and without overt wh-
movement, respectively, to have the same possibilities of interpretation for
the reflexive, which is not the case.

(9) Que fotografia de [ si mesmo 1,j Pedro disse que Paulo, viu?
which picture of self own Pedro said that Paulo saw
`Which picture of himself did Pedro say that Paulo saw?'

(10) Pedro disse que Paulo, viu que fotografia de [ si mesmo ?
Pedro said that Paulo saw which picture of self own
`Which picture of himself did Pedro say that Paulo saw?'

The other potential problem for this approach is posed by constructions
involving wanna-contraction, such as (12) below, for instance (see Nunes,
1995:sec. III .4 .3 .2 ) . Given the sentence in (Ha), where the second instance
of who precedes to, it is safe to assume that a strong feature is checked in the
embedded subject position; hence, (12a) should involve (at least) two instances
of movement, as represented in (12b):

(1 1 ) a. Who wants who to win the prize?
b. [cp who wants [11, who, to [vp t, win the prize ] 1 ]

(12) a. Who do you want to/*wanna win the prize?
b. [a, who, do you want [11, t, to [vp t, win the prize ] ] 1

According to Groat and O'Neil's analysis,,the phonological features of
who in (12b) should be moved to the embedded subject position to check a
strong feature and then moved to the matrix Spec of CP to check another
strong feature. Given that there are no phonological features intervening
between want and to, we should then expect contraction to be allowed,
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contrary to fact. Notice that we cannot ascribe the impossibility of (12b) to
the intervening formal or semantic features of the intermediate trace of who.
Were that the case, the formal or semantic features of PRO in (13b) should
also block contraction, again contrary to fact6:

(13) a. I want to/ wanna win the prize.
b. I want [C. PROi to [vp ti win the prize] ]

It might be the case that these problems can be solved if Groat and
O'Neil's proposal is recast in terms of Chomsky's (1995) Move-F approach,
a possibility that I will not explore in this paper. The point to be borne in
mind here is that even if the problems pointed out above are overcome and
the effects of Procrastinate regarding covert vs. overt movement can be
derived along the lines Groat and O'Neil suggest, we would still need an
independent economy criterion to choose between Merge and Move, as in
Chomsky's Move-F analysis (see section 4.2).

4.4. Kitahara (1997)

Adopting Chomsky's (1995:chap. 4) general proposal that covert
movement involves only sets of formal features, whereas overt movement
involves whole categories, Kitahara (1997:chap. 2) attempts to derive the
effects of Procrastinate through a global economy condition minimizing the
number of applications of what he calls elementary operations:

(14) Shortest Derivation Condition:
Minimize the number of elementary operations necessary for
convergence.

Kitahara proposes that Merge and Move should be decomposed into
the more basic operations of concatenation and replacement: cyclic
applications of Merge or Move involve only concatenation, whereas noncyclic
ones involve concatenation and replacement.' In addition, assuming that the

6 As Groat and O'Neil (19%:fn. 3) acknowledge, it is also not immediately obvious in their
system how to account for the fact that strong features can apparently be checked by elements
without phonological features, such as PRO and null operators.
7 Replacement is to be understood in the context of Chomsky's (1995:chap. 4) phrase structure
building algorithm, according to which given a structure I: with constituents a and K
noncyclic movement of a to target K concatenates a and K forming the object L, and
replaces K by L in I, yielding the new structure I'
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phonological and semantic features of a lexical item (PF(LI) and SF(LI),
respectively) "are interpreted only once" (p. 35), Kitahara also proposes
that overt movement necessarily induces covert erasure of SF(LI) of LI or of
its trace, where erasure is taken to be an application of replacement substituting
an empty element 0?for SF(LI).8

With these assumptions, Kitahara successfully derives the effects of
Procrastinate regarding verb movement in languages like English, as illustrated
in (15), and the preference for Merge instead of Move in the case of (3) and
(4), repeated below in (16) and (17):

(15) a. John often sees Mary.
b. *John sees often Mary.

(16) a. There don't seem to be men in the list.
b. [ therei don't seem [ ti to be men in the list ] 1

(17) a. *There don't seem men to be in the list.
b. *[ there don't seem [ meni to be ti in the list ]

Covert verb movement in (15a) involves the application of two
elementary operations: concatenation of the formal features of the verb with
T, and the replacement of the resulting syntactic object in the larger structure.
The derivation of (15b), on the other, requires the application of the same
operations plus an additional replacement operation to erase SF(LI) of one
of the links of the verb chain. The Shortest Derivation Condition in (14)
selects the more parsimonious derivation between these two, yielding the
contrast in (15). The contrast between (16) and (17) is accounted for in a
similar manner. Overt movement of men in (17) triggers erasure of SF(LI) of
one of the links of the NP chain, but movement of there in (16) does not,
since expletives arguably have no semantic features; hence, (16) blocks (17).

When other constructions are considered, Kitahara's approach faces

8 0 is taken to be "an actual symbol of mental representation with no feature" (Kitahara ,1997:34).
Putting aside the dubious nature of such contentless element, the introduction of a symbol which
is not part of the initial numeration in the course of the derivation is at odds with the Inclusiveness
Condition, according to which LF objects are built from the features of the lexical items of the
initial numeration (see section 1).
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some problems which compromise the analysis as a whole. For instance, in
this system overt and covert object movement for purposes of Case checking

have the same cost, because both options involve two elementary operations:

if object shift takes place overtly, it involves concatenation of the object and

the vP (a projection of a light verb) and the erasure of SF(LI) of one link of

the object chain; if it takes place covertly, it involves the concatenation of the

formal features of the object with the relevant head and the replacement of
the resulting syntactic object in the large structure. Although this may be a
welcome result regarding the optionality of object shift in Icelandic, it is
certainly an undesirable result for languages such as French and English.

In order to account for the absence of object shift in English-type
languages, which lack verb movement, Kitahara resorts to Chomsky's (1993)
Minimal Link Condition (MLC) in terms of equidistance, according to which

object shift requires verb movement (past the subject).9 Since there is no
overt verb movement to T in English, the computational system chooses the
derivation without object shift, which does not violate the MLC. This line of
reasoning however cannot be extended to languages such as French, where
overt verb movement should render covert and overt object shift equally
costly. As Kitahara (p. 114:fn. 26) acknowledges, an additional parameter
would be necessary to make the distinction between Icelandic and French.

It should also be pointed out that by assuming both the version of the
MLC in terms of equidistance proposed in Chomsky (1993) and the clausal
structure without Agr projections assumed in Chomsky (1995:chap. 4),
Kitahara's analysis overgenerates. For instance, it wrongly rules in the
derivation sketched in (18) in a language with overt verb movement to T:

9 The relevant definitions for the following discussion of locality of movement are given in (i)-
(iv) below (see Chomsky, 1993:11-19 for original formulation, and Nunes, 1995:sec. 11.7, Nunes

and Thompson, forthcoming: sec. 8, and Uriagereka, forthcoming for discussion).
(i) Max(a):

The least full-category maximal projection dominating a
(ii)Domain of a (5 (a)):

The set of categories contained in Max(a) that are distinct from and do not contain a
(iii)Minimal Domain of a (Min(5(a)):

The smallest subset K of (a) such that for any y E 5(a), some (3 E K reflexively dominates y

(iv)Equidistance:
Where a and (3 are targets of movement for a category y, if a and (3 are in the

same minimal domain, they are equidistant from y
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(18) a. [vp SU-acc [v, V+v [vp tv OB -nom ] ]
b.[vp SU-acc [v. tsu_acc V+v [vp tv OB-nom ] ] ]
c. [TP V+v+T [vp SU-acc tsu_acc [v, [vp tv OB-nom ] ] 11
d. [, OB-nom V+v+T [ SU-acc [v, tsu.. [v, tv.v [vp tv ] ] ] ] ] ]] 1] ]

In (18b) an accusative subject moves to the outer Spec of vP to check
its Case against the verbal complex V+v, and in (18c) the verbal complex
moves to T. Crucially, after the verb movement in (18c), the two Specs of vP
and Spec of TP fall under the minimal domain of the chain (V+v, tv+v) and
are, therefore, equidistant from the object (see fn. 9); the nominative object
is then allowed to move to Spec of TP to check its Case in compliance with
the MLC, yielding (18d). Thus, Kitahara's assumptions lead to the wrong
prediction in languages with overt movement to T, a surface sequence
corresponding to "John-nom kissed Mary-acc" would be ambiguous between
the interpretations 'John kissed Mary' and 'Mary kissed John'.

Given the overall adjustments that are required for Kitahara's system
to derive the timing of object shift in different languages without resorting to
Procrastinate, it is not clear whether it is a better alternative to Chomsky's
1995:chap. 4 system, which dispenses with the notion of equidistance and
assigns an optional strong feature to the light verb in languages such as
Icelandic. If these problems are not overcome, the partial derivation of the
effects of Procrastinate regarding (15)-(17) becomes substantially weakened.

5. An Alternative Approach

Based on a suggestion by Chomsky (1995: chap. 4) about the conceptual
grounds for the postulation of economy conditions, below I explore an
alternative approach which provides a unified account of the preference for
covert movement instead of overt movement and the preference for lexical
insertion instead of movement.

5.1. Derivational Cost of the Operations of the Computational System

Chomsky (1995:226) suggests that the computation of derivational cost
hinges on whether an operation is a defining property of derivations or whether
it is associated with a convergence condition on derivations. For Chomsky
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(1995:225-226), a derivation is a sequence of symbolic elements S mapped
from a numeration N such that the last member of S is a pair (7c, X) and N is

reduced to zero (that is, for any LI of N, i = 0). A given derivation is said to be

cancelled if an illegitimate operation is performed during the computation, if

the pair (it, A,) is not formed, or if the numeration is not exhausted (see
Chomsky, 1995:225-226).

If the applications of Select, for instance, are insufficient to exhaust
the numeration, the derivation is cancelled and no questions of convergence
or economy arise. Similar considerations hold of the operation Merge, which
takes two syntactic objects and replaces them with a single object. Assuming
that it is a defining property of a derivation that X is formed from a single
syntactic object, the computational system must then employ sufficient
applications of Merge.° If such a requirement is not met, the derivation is
cancelled and no questions of convergence or economy can be raised.

The operations Move, Delete, and Erase, on the other hand, are
associated with convergence conditions. If they do not apply, a ,derivation
may eventually be formed, but at least one object of the pair (n, X) violates
Full Interpretation. Chomsky then suggests that the operations Move, Delete,
and Erase, which are required for the pair (7c, ?) to be legitimate and interpreted
by the performance systems are derivationally costly, whereas the operations
Select and Merge, which define what is a possible derivation, have no
derivational cost.

Let us now see how this conceptual basis for the computation of
derivational economy allows us to derive the effects of Procrastinate.

5.2. Deriving Procrastinate

The notion of derivational cost as proposed above straightforwardly

10 This corresponds to the property of single-rootedness of phrase-markers in standard X'-
Theory. Chomsky (1993:22) takes single-rootedness to be a convergence property at PF;
Chomsky (1995:226), on the other hand, takes it to be a defining property of the mapping
from N to X. The shift is related to the fact that Chomsky (1995:chap. 4) allows lexical access
in the covert component, but not in the phonological component (see fn. 3). It is reasonable
to assume that in order for (the relevant features of) the lexical items shipped to the phonological
component to be linearized in accordance with Kayne's (1994) Linear Correspondence Axiom,
the syntactic object to be spelled out must also be single-rooted (but see Uriagereka forthcoming
for the opposite view). The choice among these options is irrelevant for what follows.
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accounts for the contrast between (3) and (4), repeated below in (19) and
(20). After the structure in (21) is assembled, its strong feature can be checked
by either lexical insertion (applications of Select and Merge) of there (cf.
(19b)) or movement of men (cf. (20b)), both possibilities leading to a
convergent derivation. Since Select and Merge are derivationally costles and
Move is costly, lexical insertion is preferred over movement despite the fact
that the former employs two operations."

(19) a.There don't seem to be men in the list.
b. [ there don't seem [ ti to be men in the list ] ]

(20) a. *There don't seem men to be in the list.
b. *[ there don't seem [ meni to be ti in the list ] ]

(21) [ to be men in the list

Similar reasoning extends to the derivational step after (6), repeated
below in (22), is formed. Given that no strong feature requires that the Spec
of Agro be filled, merging (22) with the tense head T is more economical
than moving the object Mary to the Spec of Agro. The interesting question
arises after the whole AgrsP in (2b), repeated below in (23), is formed with
the movement of the subject John to the Spec of Agrs. Assuming for the
moment that the numeration has already been exhausted (see below for further
discussion), the sequence of derivational steps involving Select and Merge is
no longer available. The next step then is either to apply the Spell-Out rule
or to move Mary to the Spec of Agro for Case checking.

(22) [Agrop Agro [vp John saw Mary ] ]

(23) [Agrsp John [TP T [Ago, Agro [vp John saw Mary ] ] ]

11 Nunes (1995:chap. IV) argues that rather than being a complex operation encompassing four
suboperations (Copy, Merge, Form Chain, and Delete Trace), as in Chomsky's (1995:chap. 4)
system, Move should be viewed as a description of the interaction of the independent operations
Copy, Merge, Form Chain, and Chain Reduction (on the latter, see section 6 below). In this
system, Copy is derivationally costly, but not Form Chain or Chain Reduction. Thus, "lexical
insertion" (interaction of Select and Merge) is still more economical than overt movement
(interaction of Copy, Merge, Form Chain, and Chain Reduction). See Nunes (1995:sec. II.10)
for details.
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According to what was discussed in the previous section, Spell-Out

is a defining property of a derivation; if it does not apply, the pair (it, X) is not

formed and the derivation is cancelled. Spell-Out is therefore derivationally

costless and should be preferred over movement, if the two options lead to

convergence. In the case at hand, both options allow the derivation to

converge, since strong features have already been checked. The computational

system then applies Spell-Out to (23) and movement of (the formal features

of) Mary takes place in the covert component.

Therefore, it is not be the case that overt movement is inherently

more costly than covert movement, as stipulated by Procrastinate. Rather,

this asymmetry follows from the fact that once strong features are checked

and the numeration is exhausted, Spell-Out, which is derivationally costless,

should be preferred over Move, which has derivational cost. The general

economy considerations discussed in the previous section thus allow us to

eliminate Procrastinate as a principle of UG, while deriving its effects without

violating the Uniformity Condition on the mapping from N to X. This analysis

also overcomes the disadvantages of the proposals reviewed in section 4:

economy is always computed locally, taking a single derivational step into

account, and a unifiedaccount is offered to the preference for covert instead

of overt movement, and the preference for lexical insertion instead of

movement.12

For the sake of completeness, let us reconsider the sentence (2a),

12 One reviewer raises the following issue:

ASSUME (i) that Spell-Out is taken to be part of the phonological component; and

ASSUME further (ii) the view that such a system is extraneous to the computation C.,.

Then, Spell-Out (short of contradiction) CANNOT be taken to be "an operation which

is a defining property of derivations", with the further consequence that it cannot even

ENTER into comparison [in terms of cost; JNW]. If anything, Spell-Out should be a

VERY costly operation, under this view.

I take Spell-Out to be an operation which is imposed on the computational system by

what Chomsky's (1993, 1995) calls "bare output conditions". Given that (i) the language

faculty interfaces with different cognitive systems (say, for the sake of the argument,

the Conceptual-Intentional and the Articulatory-Perceptual systems) and (ii) these

systems operate with different vocabularies, the computational system should have a

screening device to satisfy the vocabulary requirements of each interface. Spell-Out

fulfills such function by splitting the computation based on the kinds of lexical features

each interface operates with. Spell-Out is therefore a defining property of syntactic

derivations; if it does not apply, the pair (n,X) can not be formed.
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repeated below in (24a). Assuming that the "fOrce" ofa clause is determined
by the nature of its complementizer, (24a) must have a null declarative
complementizer C.13 Thus, the structure in (24b) must be assembled at some
point in the derivation. Based on the discussion in section 2, we conclude
that the complementizer in (24b) does not have a strong feature, because it
does not trigger overt movement. The question then is whether C is inserted
overtly or covertly. Chomsky (1995:292) proposes that a complementizer
with neither strong nor phonological features should be inserted covertly
"on grounds of economy, if we assume that Procrastinate holds of Merge as
well as Move".

(24) a. John saw Mary.
blcpC [Agrsp John [Tp T [Agrop Agro [vp John saw Mary ] ] ] ] ]

Notice that underlying Chomsky's proposal is the assumption that
Procrastinate should be taken as an independent economy principle of UG.
If, on the other hand, the effects of Procrastinate should be derived along the
lines proposed above, Chomsky's claim that Merge is subject to Procrastinate
would amount to saying that Merge and Spell-Out should be compared for
purposes of economy and that the former is more costly. However, there
appears to be no principled reason for taking Merge to be inherently more
costly than Spell-Out. In addition, the choice between overt and covert
insertion of this type of complementizer seems to have no empirical
consequence, as far as I can see. In absence of empirical evidence to the
contrary, I will keep the assumption that Merge and Spell-Out should be
analyzed as equally economical, given that a pair (it, X) can only be formed
with applications of these operations (see section 5.1)24 It is possible that
this is an instance in which the grammar allows true optionality: if Merge and
Spell-Out are equally economical, a matrix complementizer with no

13 As Chomsky (1995:292) observes, the null complementizer that appears in matrix clauses is
different in nature from the overt complementizer that in English: the former carries declarative
force, whereas the latter does not. Thus, (ii) is an appropriate answer for the question in (ia), but
not for the one in (ib):

(i) a. What did Mary say?
b. What happened?

(ii) That John left.
14 Recall that comparing Spell-Out with the sequence of derivational steps involving Select and
Merge (i.e., lexical insertion) is not illuminating either, because Select is also derivationally
costless (see section 5.1).
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phonological or strong features can be inserted either before or after Spell-Out.

6. Other Economy Computations

In sections 6.2 and 6.3 below, I present two other cases which also fall
under the conceptual guidelines for economy computation discussed in section
5.1. Both of them have to do with Nunes's 1995, 1996, forthcoming analysis
of deletion of traces in the Minimalist Program, which is summarized in section
6.1.

6.1. The Copy Theory of Movement and Deletion of Traces

Assuming the general framework of Chomsky (1995:chap. 4), Nunes
(1995, 1996, forthcoming) attempts to account for why traces must be deleted
in the phonological component, once the copy theory of movement is assumed.
Given the structure in (25) below, for instance, one must determine why the
NP chain cannot be realized with all of its links phonetically realized (cf.
(26a)) and why deletion targets traces and not the head of a chain (cf. (26b)
vs. (26c)).

(25) [ John [ was [ arrested John 11

(26) a. *John was arrested John.
b. *Was arrested John.
c. John was arrested.

Extending a proposal by Chomsky (1995:227), Nunes (1995, 1996,
forthcoming) assumes that two lexical items count as nondistinct if they are
not distinctively specified in the initial numeration. In the case at hand, the
two occurrences of John in (25) count as nondistinct if the initial numeration
underlying (25) has a single instance of John (i.e., the index of John in the
initial numeration is 1). Assuming this to be so, there is no way for the
computational system to linearize the structure in (25) in accordance with
Kayne's 1994 Linear Correspondence Axiom (LCA), according to which
linear precedence in the phonological component is determined by asymmetric
c-command. Since the verb was in (25), for instance, asymmetrically c-
commands the lower instance of John, the LCA requires that was precede
John; by the same token, the LCA requires that John precede was because
the upper copy of John asymmetrically c-commands was. Given that the two
copies of John are nondistinct, that amounts to saying that was should precede
and be preceded by the same element, in violation of the asymmetry condition
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on linear order. Hence, the structure in (25) cannot surface as (26a) because
it cannot be linearized. In order to yield a PF object, the NP-chain in (25) has
to undergo the operation Chain Reduction, as described in (27) (see Nunes
1995, 1996, forthcoming for details and discussion).15

(27) Chain Reduction:
Delete the minimal number of constituents ofa nontrivial chain
CH which suffices for CH to be mapped into a linear order in
accordance with the LCA.

Applying to (25), Chain Reduction deletes either the upper or the
lower copy of John, allowing either resulting structure to be linearized in
accordance with the LCA. The choice between these two derivations will
depend on the elimination of formal features in the phonological component.
Although formal features are relevant for morphological computations, they
are not interpretable at PF (only phonological features are); thus, an operation
of the phonological component applying after morphology must eliminate
formal features which are visible at PF (see Chomsky, 1995:230-231): Let us
refer to this rule as FF-Elimination, which is stated in (28) (see Nunes,
1995:291).

(28) Formal Feature Elimination (FF-Elimination):
Given the sequence of pairs a = <(F, P)1, (F, P)2, (F, P)n> such
that a is the output of Linearize, F is a set of formal features
and P is a set of phonological features, delete the minimal number
of formal features in order for a to satisfy Full Interpretation at
PF.

Extending Chomsky's 1995:sec. 4.5.2 checking theory, Nunes (1995)
proposes that a [-interpretable] formal feature becomes invisible at PF after
being checked. Thus, a checked feature need not (therefore must not) be
eliminated by FF-Elimination, because it has already been rendered invisible

15 Although I will assume the formulation in (27) for purposes of presentation, it is actually
unnecessary to specify that Chain Reduction must delete the minimal number of constituents;
that is, Chain Reduction need not count. Economy considerations regarding the length of a
derivation may indirectly determine the number of elements to be deleted by enforcing the minimal
number of applications of deletion. All things being equal, a short derivation should block a
longer derivation (see Chomsky, 1995:314, 357); hence, a derivation in which constituents are
unnecessarily deleted is longer, therefore less economical, than a competing derivation where
no such deletion occurs. Similar considerations apply to FF-Elimination and Chain
Uniformization, which are discussed below.



48 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° 1

at PF by a checking operation (see Nunes 1995, 1996, forthcoming for details
and discussion).

Bearing these considerations in mind, let us examine the Case-feature
of John in the course of the derivation of (25), as shown in (29) below. The
Case-feature of the upper copy of John becomes invisible at both LF and PF
after being checked against the finite T head, as represented by the subscript
in (29c).

(29) a. [ was [ arrested John-CASE ] ]
b. [ John-CASE [ was [ arrested John-CASE ] ] ]
c. [ John -CASE [ was [ arrested John-CASE ] ] ]

After (29c) undergoes Chain Reduction for purposes of linearization, it
yields either (30a) or (30b) below, depending on which copy of John is deleted.
In order to converge, the derivation operating with the structure in (30b) still
requires an application of FF-Elimination targeting the unchecked Case-
feature, whereas no such application in required for (30a), because its Case-
feature became invisible at PF after being checked. The derivation in which
16

Notice that the choice of the chain link to survive Chain Reduction is determined by economy
considerations, not convergence. This makes the prediction that in instances where the phonetic
realisation of the head of the chain does not lead to a convergent derivation, another link becomes
the optimal option for phonetic realization. See Nunes forthcoming for discussion of potential
p.ses.

One reviewer asks whether this analysis does not wrongly predict that a structure such as (i),
with movement of the expletive, should yield both sentences in (ii): given that the only formal
feature of there (its categorial feature) enters into a checking relation with both the embedded
and the matrix T, the two copies of there should be identical.
(i) [ there seems [ there to be a man in the room ] ]
(ii) a. There seems to be a man in the room.

b. *Seems there to be a man in the room.
Here I am following Nunes's (1995) proposal that when participating in an overt checking
relation, a [+interpretable] feature can optionally be deleted with respect to PF. If it is deleted, it
patterns with deleted [-interpretable] features in not being able to enter into any further checking
relations; if it is not deleted with respect to -PF, it is allowed to enter into another checking
relation. Since undeleted formal features (regardless of their interpretability at the C-1 interface)
must be eliminated in the phonological component in order for the derivation to converge at PF,
economy considerations dictate that two elerfients in an overt checking relation should have the
largest number of features deleted with respect to PF, up to convergence. In other words, checking
with respect to PF allows the number of applications of FF-Elimination targeting undeleted
features to be minimized. Thus, if the D-feature of there (which I take to be [+interpretable], like
any other categorial feature) is deleted with respect to PF in the embedded subject position in (i),
it will not be able to check the strong feature of the matrix T; hence, only the upper copy of there
in (i) can have its D-feature deleted for PF purposes, becoming the optimal link to survive Chain
Reduction (cf. (iia)). Similar considerations extend to successive cyclic movement (see Nunes
1995:sec. 111.6.2.5, forthcoming:sec. 6.1 for further details).
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Chain Reduction deletes the head of the chain thus ends up being more
costly than the one in which the trace is deleted; hence, the contrast between
(26b) and (26c).'6 "7

(30) a. [ John-cAsE [ was [ arrested ] ]

b.[ [ was [ arrested John-CASE ] ] ]

6.2. "Procrastinating" FF-Elimination

As formulated in (28), FF-Elimination applies after a given syntactic
object is linearized and, therefore, after Chain Reduction has applied. This is
crucial in the reasoning; if FF-Elimination applied to the NP-chain in (29c)
before Chain Reduction, there would be no basis to distinguish (26b) from
(26c), and, more generally, the account for why (in general) only heads of
chains are phonetically realized would be lost.

Nunes (1995, 1996) observes that ifFF-Elimination applied before Chain

Reduction, it would be redundant in eliminating certain formal features of
constituents which would be themselves deleted later on by Chain Reduction.
Hence, application of Chain Reduction before FF-Elimination was taken to
be the optimal option since it would avoid this redundancy. This reasoning
faces the familiar problem of resorting to global economy computations since
it takes into consideration two derivational steps at a time (see the discussion
in section 4).

The conceptual grounds for economy considerations laid out in Chomsky
(1995:226) and reviewed in section 5.1, however, provide the means for
deriving the order of application between Chain Reduction and FF-Elimination
in a local and unified fashion (see Nunes forthcoming). If the chain CH =
(John-cASE, John-CASE) in (29c), for instance, is not reduced, the structure
containing it cannot be linearized and no PF object can be formed; as a defining
property of a derivation, Chain Reduction is therefore costless. If FF-
Elimination does not apply to (29c), on the other hand, an illegitimate PF
object may eventually be formed; hence, by being associated with PF
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convergence, FF-Elimination is derivationally costly. Thus, in the derivational

step where a chain can in principle undergo either Chain Reduction or FF-
Elimination, economy considerations will ensure its reduction. Optimality
considerations concerning the number of applications of FF-Elimination then
indirectly choose the derivation where the lower links of the chain are deleted

(see section 6.1).18

6.3. "Procrastinating" Chain Uniformization

Let us reconsider the structure in (29c), repeated below in (31). As is,
(31) should yield a violation of Full Interpretation at LF because the Case-
feature of the lower copy of John, a [-interpretable] feature, is visible at LF
(see Chomsky, 1995:sec. 4.5.2).

(31) [ John -CASE [ was [ arrested John-CASE ] ] ]

The problem posed by (31) is reminiscent of the problem that a sentence
such as (32a) below, for instance, presents for Chomsky's 1995 system, where
"the features of a chain are considered a unit: if one is affected by an operation,
all are" (see Chomsky 1995:chap. 4, fn. 12). Under this assumption, after the
formal features of the lower copy of what in (32b) raise in the covert
component, a checking operation will obliterate the Case-features of both
links of the newly formed chain, but not the Case-feature of the copy of what
in Spec of CP, which is part of the chain formed earlier in the overt syntax.
Noting this problem, Chomsky (1995:303) further adds that "a convention is
then needed requiring erasure of F throughout the array of chains containing
F, so that no [-interpretable] feature remains in the operator position".

(32) a. What did John see?
b. [CP what-CASE did+Q [TP John see what-CASE ]

18 Notice that this approach does not face the type of globality problem discussed in relation to
Nunes (1994) and Kitahara (1995) (see section 4.1). In these papers, the application of an operation
(overt movement) was contingent on the later application of another operation (deletion of traces).
In the system explored here, Chain Reduction must apply regardless of FF- Elimination; the link
to survive Chain Reduction is indirectly determined by economy considerations regarding
derivational length (see fn. 15): the fewer features to be deleted by FF-Elimination a surviving
link has, the shorter the derivation will be.

53?
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Assuming that traces are unaffected by the operations affecting heads
of chains (see discussion in section 6.1), Nunes (1995) provides a single
account of (31) and (32b) by implementing the convention suggested by
Chomsky in terms of the condition in (33) and the operation in (34):

(33) Feature Uniformity Condition:
Given a chain CH = (al, ..., an), every ai (1 < i < n) must have the
same set of features visible at LF.

(34) Chain Uniformization:
Delete the minimal number of features of a nontrivial chain CH
in order to allow its links to satisfy the Feature Uniformity
Condition.

As it stands, the NP chain in (31) violates the Feature Uniformity
Condition in (33). Applied to (31), Chain Uniformization deletes the Case-
feature of the lower copy of John, allowing the NP chain to satisfy the Feature
Uniformity Condition and the derivation to converge at LF. As for (32a), we
have to consider two chains: the chain CH1 = (what-CASE, what-CASE),
formed overtly, and the chain CH2 = (H-(what-cAsE),FF(what-CASE)) formed
after the set of formal features of the lower copy of what raises covertly. In
order for CH, to satisfy the Feature Uniformity Condition, Chain
Uniformization deletes the Case feature of its lower link, which consequently
changes the uniform chain CH1 into the nonuniform CH1' = (what-CASE,
what CASE). Chain Uniformization then applies to CH1' and deletes the Case-
feature of its upper link, allowing it to satisfy the Feature Uniformity Condition
and the derivation to converge at LF.

Just to make sure that we do not have overapplications of (34), let us
consider the chain CH = (Bill-CASE, Bill-CASE) in (35b) below. If Chain
Uniformization deleted the unchecked Case-features of CH, the Feature
Uniformity Condition would be satisfied, but the derivation in (35b) would
be incorrectly allowed to converge, because Full Interpretation would be
met. However, this incorrect result does not arise because Chain
Uniformization does not apply to chains which are already uniform with

19. This is actually the reason why Chain Uniformization cannot be subsumed under FF-
Elimination, as one reviewer suggested; FF-Elimination is related to Full Interpretation (at PF),
but Chain Uniformization is not.
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respect to feature composition. The important thing to keep in mind is that,
as stated in (34), deletion of ([- interpretable]) features is triggered by the
Feature Uniformity Condition, not by Full Interpretation at LF. This is a
natural assumption to make: if Chain Uniformization could delete any [-
interpretable] feature to satisfy Full Interpretation at LF, no movement
operation would ever be necessary."

(35) a.*It was believed Bill to be often kissed.
b.[ it was believed [ Bill-CASE to [ be often kissed Bill-CASE ]

Let us now return to the issue of economy computations. I have been
tacitly assuming that Chain Uniformization applies in the covert component.
However, given that the Uniformity Condition on the mapping from a given
numeration to LF makes the same set of operations available in the covert
component and in overt syntax (see section 1), one wonders whether Chain
Uniformization could apply to the chain of (36), for instance, before Spell-
Out. If that were possible, it would enable the NP chain to satisfy Full
Interpretation at both LF and PF without any other operation eliminating the
unchecked Case-features; however, the basis for the NP trace to be deleted
in the phonological component instead of the head of the chain would be lost
(see section 6.1).

(36) [ John -CASE [ was [ arrested John-CASE ] ]

I propose that although available throughout the mapping from a given
numeration to LF, Chain Uniformization is prevented from applying overtly
for economy reasons. Consider a derivational step after all the strong features
have been checked and the numeration has been exhausted. The computational
system may then apply Chain Uniformization to the chains formed overtly or
apply Spell-Out. Since Spell-Out is required for a derivation to be generated,
it is costless, therefore being more economical than Chain Uniformization,
which is an operation related to a convergence condition (the Feature
Uniformity Condition). Thus, since the structure in (36) is spelled out without
the uniformization of the NP chain, an asymmetry between the head and the
tail is created, which will then be the basis for the choice of the link to be
deleted in the phonological component (see section 6.1.). Therefore, the fact
that Chain Uniformization only applies covertly need not be stipulated and is
not at odds with the Uniformity Condition on the mapping from N to X; its

539
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application after Spell-Out is ensured by general economy considerations
which are independently motivated.

7. Conclusion

In a derivational view of the Minimalist Program, an adequate definition
of what constitutes a possible derivation is obviously necessary. Chomsky
(1995:225-226) proposes a definition and makes the interesting proposal
that the operations of the computational system which are required in order
for a given computation to be valid as a derivation so defined should be
derivationally costless. The intuitive idea is that if these operations do not
apply, we simply do not have a computation that is linguistically relevant;
hence, it does not make sense to ask whether the resulting object is legitimate
or whether a given computational step is more economical. Economy chooses
among convergent derivations, therefore among derivations. Once the
operations that are in some sense part of the definition of a possible derivation
are taken to be costless, the remaining operations, the ones which are
concerned with what is a legitimate LF or PF object, should thus be the ones
which have derivational cost.

As observed by Chomsky, one of the effects of Procrastinate can be
derived under this view: lexical insertion (applications of the costless
operations Select and Merge) should always be preferred to overt movement
(if the two options lead to convergent derivations). I have shown that the
other aspect of Procrastinate (covert movement is more economical than
overt movement) can also be derived along the same lines if we take the
relevant comparison to be the one between Move and Spell-Out.

This approach has the virtue of stripping Procrastinate ofany theoretical
significance as a principle of economy. Recall that, as discussed in section 3,
the Uniformity Condition on the mapping from N to A, ensures that Spell-Out
does not end up being a level of representation by being responsible for
ruling out overt applications of "covert operations". By violating the
Uniformity Condition, Procrastinate retained an unwanted residue of 5-
Structure in the system.and therefore its effects should be accounted for in a
different manner.

The notion of derivational cost depending on convergence was also
shown to make the correct predictions with respect to the order ofapplication
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of operations having to deal with deletion of traces as proposed in Nunes
(1995, 1996, forthcoming). More specifically, (i) deletion of chain links for
purposes of linearization (Chain Reduction) must precede elimination of
formal features in the phonological component (FF-Elimination); and (ii)
although Chain Uniformization (the operation which renders chains uniform
in terms of feature composition) is available throughout the computation
from N to X, it only applies in the covert component.

To the extent that these results are derived in a unified fashion, they
lend indirect support for Chomsky's (1995:225-226) definition of derivation
as a sequence of symbolic elements S mapped from a numeration N such that
the last member of S is a pair (it, X) and N is reduced to zero.

(Recebido em julho de 1997. Aceito em outubro de 1997)
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A NEGAc.A.0: TEORIA DA CHECAGEM E MUDANcA LINGOIS.TICA

(Negation: Checking Theory and Linguistic Change)*

Lorenzo VrrRAL (Universidade Federal de Minas Gerais)

ABSTRACT: This paper proposes an analysis of the negative agreement
phenomenon assuming the checking theory of the Minimalist Program
(Chomsky, 1995). After comparing Brazilian Portuguese with other
languages, it was necessary to consider some diachronic facts described
through the notion of grammaticalization (Hopper & Traugott, 1993). Finally,
we claim that the stages of linguistic change presupposed by this notion are
"visible" to the computational system.

RESUMO: Esse artigo analisa o fenomeno da concordemcia negativa de acordo
corn a teoria da checagem do Programa Minimalista (Chomsky, 1995).
Comparando os dados do portugues brasileiro corn os de outras linguas,
fomos levados a considerar fatos de natureza diacronica que foram descritos
atraves da nova° de gramaticalizactlo (Hopper & Traugott, 1993).
Finalmente, fizemos a hipotese de que as etapas de mudanca lingilistica
previstas por essa nova° silo "visiveis" para o sistema computacional.

KEY WORDS: Negation; Minimalist Program; Checking Theory; Linguistic
Change; Grammaticalization.

PAIAVRAS-CHAVE: Negactio; Programa Minimalista; Teoria da Checagem;
Mudanca Lingiiistica; Gramaticalizactio.

0. Introducao

Nos ultimos anos, tem surgido varios trabalhos que retomam a ideia da
necessidade de se levar em conta a influencia de aspectos diacronicos na
analise de fatos sincronicos. Este artigo, que analisa a distribuigao de
constituintes negativos em portugues e outras linguas, pretende ser uma
contribuigao nesse sentido.

Quero agradecer as sugestoes de dois pareceristas anOnimos desta revista que me permitiram,
no meu entender, aperfeicoar o texto. Os erros que persistem silo, evidentemente, de minha
responsabilidade.
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0 fenomeno da concordancia negativa, existente em algumas linguas
mas inexistente em outras, sera levado em consideragao e examinado atraves
da Teoria da Checagem (cf. Chomsky, 1995). Vamos nos valer tambem da
nocao de Gramaticalizacao que, como se sabe, tern sido usada em estudos
de sintaxe funcionalista (cf. Hopper & Traugott, 1993). Esta nocao nos servird,
num primeiro momento, apenas como recurs() descritivo para sistematizar
certas observagOes de natureza diacronica. Vamos, entretanto, dar urn passo
adiante e fazer a hipOtese de que o sistema computacional, no sentido de
Chomsky (1995), reconhece as etapas de mudanga linguistica previstas pelo
processo de gramaticalizacao.

1. Polaridade Negativa e Concordancia Negativa

A discussao das construgoes negativas do ingress tem privilegiado o
contraste entre, de um lado, a distribuicao dos itens de polaridade negativa,
isto é, anybody, anything, anywhere etc., e de outro, o comportamento dos
quantificadores negativos, ou seja, palavras como nobody, nothing etc. 0
fenomeno da polaridade negativa pode ser definido levando-se em conta os
exemplos seguintes:

(1) a. I didn't see anybody.
b. * I saw anybody.

(2) a. Didn't anybody come?
b. * Anybody come.

Os contrastes acima sao, geralmente, atribufdos a necessidade de os
itens de polaridade negativa serem c-comandados pela particula negativa not
(ver, entre outros, Jackendoff, 1972; Ladusaw, 1979; Laka, 1988; Progovac,
1994). Estes itens podem, entretanto, aparecer em contextos nos quais a
particula negativa esta ausente, como por exemplo em frases condicionais,
interrogativas, comparativas e construgOes-too (cf. Progovac, 1994):

(3) If anyone comes, let me know.
(4) Has anyone come?

Who wants any beans?
(5) John is taller than anyone in his class is.
(6) John is too smart to make any mistakes.

545



Os dados acima mostram assim, que os itens de polaridade negativa
nao sao inerentemente negativos, podendo ser licenciados por not como em
(l a) e (2a) ou nos contextos como (3-6).

Os constituintes nomeados de quantificadoresnegativos, por outro lado,
contrariamente ao que se passa em (1a) e (2a) nao precisam ser precedidos
da particula negativa nem podem preceder esta particula:

(7) a. Nobody came
b. I saw nobody.
c. * Nobody didn't. come.

Em portugues, a °raga° que inclui a expressao qualquer pessoa parece,
quando esta expressao é precedida por nao, admitiruma parafrase contendo
ninguem na posigdo de objeto:

(8) Jose nao viu qualquer pessoa la.

e tambem como em ingles, esta expressao nao pode ocorrerna posicao sujeito,
antecedendo a particula nao:'

(9) * Qualquer pessoa nao ira a festa.

0 fen omen° ilustrado por (8) nao é, porem, produtivo em nossa lingua. As
oragOes abaixo mostram que, quando se fazem anteceder por nao, as expressoes
qualquer coisa e qualquer lugar nao equivalem a nada e a nenhum lugar:

(10) a. Jose nao comprou qualquer coisa em Miami.
b. Maria nao vai viajar para qualquer lugar.

0 termo quantificador negativo, por outro lado, tern sido usado em
analises do italiano para designar palavras como nessuno e niente. Estas
palavras se comportam como nobody e nothing quando se alocam naposigdo
sujeito mas quando aparecem na posicao objeto exigem a presenca de uma
particula negativa (ver. Rizzi, 1982; Longobardi, 1987 e Zanuttini, 1989).

Note-se, entretanto, que a presenca de urn verbo modal favorece a presenca de qualquer pes-
soa:
(i) a.*Qualquer pessoa foi a festa.

b. Qualquer pessoa pode it a festa.
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Na nossa lingua, os termos que podem ser definidos como
quantificadores negativos se comportam da mesma maneira que seus similares
italianos, isto é, exigem a presenca da particula nao quando se alocam numa
posicao posverbal, mas parecem impedir sua ocorrencia quando se encontram
numa posicao preverbal:

(11) a. Ninguem ( *nao) conseguiupassar no vestibular.
b. Manuel nao viu ninguem no cinema.
c. * Manuel viu ningu6m no cinema.

(12) a. Nada ( *nao) foi feito em favor dos pobres.
b. Jose nao comprou nada em Miami.
c. *Jose comprou nada em Miami.

(13) a. Nenhum aluno ( *nao) conseguiu passar no vestibular.
b. Maria nao encontrou nenhum aluno na faculdade.
c. *Maria encontrou nenhum aluno na faculdade.

Os contrastes apresentados acima tambem sdo observados no
comportamento dos adv6rbios negativos nunca ejamais:

(14) a. 0 Luis nunca/jamais estava satisfeito.
b. *0 Luis nunca/jamais nab estava satisfeito.
c. 0 Luis nao estava nunca/jamais satisfeito.
d. *0 Luis estava nunca/jamais satisfeito.

Entretanto, como se vera na secao 8, ha dialetos do portugua brasileiro
que aceitam a coocorrencia de itens como ninguem ou nunca e a particula
nao precedendo o verbo. Por razties de exposigab, you chamar os itens de
valor negativo como nada, nunca ou ninguem de itens N.2 0 fato, entao, dea ocorrencia da particulanao ser obrigatOria quando os itens N se encontram
numa posicao posverbal, isto 6, os contrastes em (11-14), é chamado porZanuttini (1989) e Haegeman e Zanuttini (1991), que analisam dados do
italiano e de outras linguas, de concordhcia negativa (cf. tambem Milner,
1982; a respeito do franca; e Labov, 1972).

2 Como vamos ver adiante, dispoe de valor negativo o item lexical caracterizado inerentemente
pelo taco [+NEG]. Nessaperspectiva, os itens de polaridade negativa nao Van valor negativo.



2. A Ana lise de Pollock (1989)

A distribuicao das palavras de valor negativo do frances é um dos
fenomenos an alisados por Pollock (1989) num artigo que tem como objetivo
estabelecer quais sao e como se articulam as categorias da frase. A derivagdo
proposta para oragoes como (15) se vale da representagdo, em estrutura-S,
exposta em (16):

(15) Jean ne mange pas des andouettes.

(16) [ Jean [ ne mange [ pas [ t [ t [ t des...]]]]]]
TP T' NEGP NEG' AGRP VP

Como se ve, Pollock considera que os elementos ne e pas sao
constituintes de uma categoria negativa que funcionam, respectivamente,
como nixie° e especificador. Para obter a ordem desses constituintes em
(15), ele supOe que o Miele° ne considerado como.um clitico se move
para uma posicao adjunta a T e que, a este micleo, tambem se encontra
adjunto o verbo mange. 0 especificadorpas, enfim, se mantem n a suaposicao
sendo, portanto, pronunciado depois do verbo.

A analise que Pollock propoe para as ocorrencias das expressoes
negativas ne... rien, ne...personne, ne..jamais e outras difere, em certos
aspectos da que foi proposta para ne...pas. SupOe-se que ne.. jamais/ point/
guere/plus sao geradas numa posited° adverbial negativa que aparece numa
posicao inicial do VP; enquanto que ne...rien 6 um NP negativo que ocupa
uma posicao-A. Nesses casos, ne é tratado como micleo e o segundo termo
das expressoes negativas como especificador. Por outro lado, com personne,
ne nao forma urn constituinte: personne a visto como o nixie° de urn NP e
ne 6 o micleo de uma categoria negativa sem especificador gerada numa
posicao a esquerda do VP.

Algumas dificuldades aparecem quando tentamos transpor para o
portugues a analise que acaba de ser resumida. Ha, primeiramente, a questao
de saber se a particula nao pode ser considerada, a semelhanga do ne frances,
como urn clftico. Esta questa° foi discutida por Zanuttini (1989) a respeito
da particula non do italiano. Segundo esta autora, uma vez que existe a
andise no italiano, o fato de pronomes serem clfticos nao os obriga a preceder
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o verbo. Ora, 6 claro, assim, que a simples hipOtese de que non 6 um clftico
nao explica por que, em italiano, esta particula deve preceder o verbo. 0
argumento, que nao 6 valido para o portugues brasileiro falado se
considerarmos que, quando ocorre neste dialeto, um elide° 6 sempreproclftico
(cf. Kato, 1994), parece, entretanto, ser pertinente para o portugues de
Portugal ou mesmo para registros mail formais do dialeto brasileiro nos
quais a "&iclise aparece. De toda maneira, se levarmos em conta o conjunto
de propostas conhecido por Programa Minima lista (cf. Chomsky, 1995), a
hipOtese de Pollock pode ser considerada insuficiente na medida em que nao
nos oferece uma justificativa, baseada em principios, para o movimento do
nide° da categoria NEGP: na busca constante de adequagao explicativa, o
movimento de um constituinte, na perspectiva minimalista, 6 motivado pela
necessidade de checagem de tragos gramaticais, o que garante uma
dependencia convergente entre dois constituintes.

No portugues brasileiro, ha, por outro lado, assim como em frances,
uma dicotomia entre nao e num. Estas duas particulas, da mesma maneira
que non e ne (cf. Moignet, 1965), se encontram em distribuigao complementar
nos contextos abaixo:

(17) a. nao/* num pertinente; nao/* num fiavel.
b. non/* ne pertinent; non/* ne fiable.

Voce comprou o carro?
c. Nao/* num.

Avez-vous achet6 la voiture?
d. Non/* ne.
e. Jose nao/num 6 inteligente.
f. Jean *non/n' est pas intelligent.
g. Nao/*num,o Oto nao parou de fumar.
h. Non/*ne, Oto n'a pas arrete la cigarette.
i. Eu nao/num vi a Maria nao/*num.

Como se veil na segao 8, os contrastes acima reforgam a hipOtese de
que ne 6 urn clftico. Poder-se-ia pensar, assim, que num 6 equivalente ao ne
frances, embora, como o mostra (17e, f), a distribuigao complementar entre
a particula portuguesa e nao, contrariamente ao que se passa em frances,
deixe de existir diante do verbo flexionado. Mesmo se num puder ser visto
como urn elide°, restaria explicar, como ja foi mencionado, porque esta
particula deve preceder o verbo.



A eventual transposigao da analise de Pollockpara o portugues ainda
encontra dificuldades em relagdo a exemplos como os seguintes:

(18) a. Jose nunca/jamais ganhara na loto.
b. Nunca/jamais o Pedro diria uma coisa dessas.
c. Pedro nada comprara naquela loja.

d. NADA, a Maria devolveu ao Pedro.
e. Nada foi feito por Pedro.
c. Ninguem sai de casa corn um tempo desse.
f. ? NINGUEM, o Jose encontrou na festa.

A comparagdo dos dados acima corn os de (11-14) nos permite fazer as
seguintes observagOes:

(A) a presenga dos itens N em posigeles preverbais torna as oragoes
bem-formadas. Compare, por exemplo, (14d) corn (18a);

(B) os itens N podem ocorrer sem se fazer acompanhar da particula
nao.

A observagdo (A) nos leva a concluir que, em oragOes negativas do
portugues, na ausencia da particula nao, urn item N deve, necessariamente,
preceder o verbo. Ora, nao ha nada no sistema de hip6teses de Pollock que
justifique esse fato. Nao se podera langar mao, evidentemente, da ideia de
que tambem os itens N sao cliticos.

A observagdo (B) acima pode servir como um argumento contra a
hip6tese da existencia da categoria NEGP cujo nude° seria nao e cuja fungdo
de especificador seria desempenhada pelos itens N. A fim de mante-la para o
portugues, somos obrigados a considerar que, em oragoes como (18), NEGP
conteria um 'nide° nao nao realizado fonologicamente. Esta hipOtese, que
parece artificial na forma que acaba de ser enunciada, pode ser plausivel
caso consigamos justificar porque a presenga de itens N em posigOes
preverbais impede a ocorrencia da particula ntio.

0 debate a respeito da existencia da categoria NEGP pode tomar, na
verdade, tres possiveis vertentes: a primeira delas nega, simplesmente, a
possibilidade dos elementos de valor negativo poderem se constituir como
categoria sintatica autonoma; nesta perspectiva, nao haveria NEGP mas
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apenas adverbios ou nomes de valor negativo; a segunda, como acabamos
de ver, leva em conta a existencia de NEGP que dispoe de um nude°, como
o ne frances, e constituintes, os itens N, que funcionam como especificador
e a terceira vertente considera que uma particula como nao e o micleo de
uma categoria NEG que nao dispoe de especificador, ou seja, os itens N nao
teriam esta funcao. Essas tres possibilidades de analise serao discutidas a
seguir.

3. 0 Estatuto Nuclear da Particula Negativa

Ao analisar construgoes do italiano e do frances nas quais as partfculas
negativas se interpoem entre urn clitico e seu vestigio, Kayne (1987) conclui
que non e ne funcionam como rnicleo no sentido da teoria X-barra. A ma-
formagao de construgOes desse tipo se deve, entao, a um efeito de
Minimalidade (cf. Rizzi, 1990). No sistema de hipoteses de Chomsky (1995)
prefere-se dizer que se tem uma violagao da Condicao do Elo Minim()
("Minimal Link Condition").

0 fenomeno mencionado acima tambem ocorre em portugues:

(19) a. Jose nab os quer ver.
b. Jose nao quer ve-los.
c. *Jose os quer nao ver.

Supi5e-se tambem que, em ingles, a impossibilidade de construgOes como
(20) abaixo é tambem urn efeito de Minimalidade (cf. Chomsky, 1991): not
impede o movimento do verbo likes para 1NFL na sintaxe encoberta (ou
para T, de acordo corn Chomsky ,1995):

(20) * John not likes Mary.

Ha tambem certos contrastes entre o comportamento dos adverbios e
da particula nao que sugerem ser esta particula nao um adverbio usual mas
um axle° no sentido da teoria X-barra.

Note-se inicialmente que um adverbio nao impede o movimento de urn
clitico:



(21) a. Oto (lhe) tinha (lhe) educadamentepedido para sair do recinto.
b. Mane nao a tinha ainda observado.

A particula nano, assim como os auxiliares, permitem a ocorrencia de
um VP eliptico (ou apagamento de VP). Os adverbios, normalmente, nao
dispoem dessa propriedade:3

(22) a. Jose nao tinha visto a Maria no parque mas o Oto tinha.
b. Udo conseguiu o emprego e o Max nao.
c. *Max calmamente sorriu para a crianga mask Maria calmamente/

nervosamente.

Observe-se, enfim, que urn adverbio pode aparecer a esquerda ou
direita da categoria modificada enquanto que tido, que em (24a), como se
vera na secao seguinte, encontra-se em relagao de dependencia corn o
predicado, s6 pode ocupar uma posicao preverbal (ver, no entanto, (17i):4

(23) a. (Provavelmente) Oto vai viajar (provavelmente).
b. Pedro modificou (completamente) seus horArios

(completamente).
(24) a. Udo nao encontrou (* nao) a Maria.

b. *Udo encontrou nao a Maria.

0 fato de a negagao dever aparecer numa posicao preverbal pode ser
analisado atraves de uma Condicao de Adjacencia que se faz necessaria
entre niicleos e seus complementos (ver Williams, 1994), Stowell, 1981;
Ouhalla, 1991). Williams propOe que os nircleos das categorias lexicais
atribuem seus papas tematicos numa direcao particular, a esquerda ou a
direita. Tambem as categorias nao lexicais, como a negagao, que estabelecem
uma relagao de "functor" corn seus complementos se submetem

Assim como ado e num, o adverbio tambem tem a propriedade de ocorrer corn VP eliptico, o
que talvez se deva ao fato de ele indicar, inerentemente, duplicidade. Por outro lado, o adverbio

que tambem admite apagamento de VP, pode ser analisado como um aspectual ou urn
marcador de frase afirmativa.

Em alguns dialetos do portugues brasileiro, é possivel, como se sabe, a ocorrincia de nao
posverbal, principalmente, como resposta a tuna pergunta (mail detalhes sobre negacao pOs
verbal sac) apresentados na secio 7):
(i) Voce viu o Jose?

Vi nao (* o Jose).
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direcionalidade. Atraves de um Parametro de Direcionalidade Tematica, a
diregao 6 vista como uma dimensao de variagao entre as linguas (ver tambem
Travis, 1984). Seguindo a mesma linha de analise, Ouhalla (1991) considera
que a dependencia entre categorias funcionais e seus complementos pode
ser tratada atraves da nocao de Se legao que seria, entao, de natureza funcional.
Nao you discutir aqui a possibilidade de a dependencia entre categorias
funcionais e lexicais poder ser analisada atraves da nocao de Economia (cf.
Chomsky, 1995). Esta perspectiva nao me parece promissora devido ao
elevado inimero de virtuais possibilidades combinatorias entre as categorias.

E possivel considerar, entao, que a particula nao toma uma categoria
XP como complemento, sendo portanto um nticleo no sentido da teoria X-
barra.

4. 0 Escopo da Negagao

A analise das construgoes negativas deve estabelecer o que exatamente
6 negado pelos itens de valor negativo. Propostas recentes tern considerado
que ha uma relagao de dependencia, que implica numa coocorrencia, entre
as categorias da negagao e do tempo. Zanuttini (1989) e Haegeman e Zanuttini
(1991) propoem que o aide() da categoria NEGP seleciona a categoria
funcional TP, que 6 entao seu complemento (cf. tambem Laka, 1988).

Esta hipotese encontra dificuldades, no entanto, quando se observam
construgOes como as seguintes:

(25) a. A nao demonstragao do teorema por parte do professor levou
o govern() a prende-lo.

b. Jose considera o caseiro nao condizente corn o emprego.

Como se ve, a particula negativa aparece num constituinte nominal,
precedendo urn deverbal, em (25a), e anteposto emrelagao ao nucleo adjetival
da mini oragao (small clause) em (25b). A negagao pode ainda incidir sobre
outros constituintes da oragao. Em (26), 6 urn quantificador que 6 negado e,
em (27), urn adverbio:

(26) a. Os alunos fizeram nao muitos trabalhos.
b. *Os alunos fizeram nao trabalhos.



(27) Ele falou nao claramente.

Na tradigdo gramatical, associa-se normalmente a negagdo a presenga
do verbo (Jespersen (1917:44), por exemplo, diz: "We...always find a strong
tendency to attract the negative to the verb"). Vou considerar a hip6tese de
a negagdo ter como complemento, no sentido da teoria X-barra uma
categoria lexical. 0 nticleo NEG seleciona, entao, um VP em oracties como
(28) abaixo; urn NP em sentengas como (25a); e um adverbio, considerado,
portanto, de natureza lexical, em oracties como (26a) e (27).5

(28) Jose nao ama Maria.

Vamos propor que, a fim de que a negagdo possa ter sob seu escopo a
categoria selecionada, o 'nide° desta uitima deve ser c-comandado pelo
nticleo nao ou por urn item N. Esta condican encontra-se destacada abaixo
(cf. Vital, 1992):

(29) Um item de valor negativo deve c-comandarum nude° lexical
na sintaxe visfvel.

A condigdo acima é compativel corn linguas como o italiano e o espanhol
e tambem corn o ingles, como se pode ver por meio das oracties abaixo:

(30) a. Mary will not help him.
b. John can't do this.

Nossa condigdo tambem parece pertinente para explicar o contraste
entre oracties como (11c), (12c), (13c) e (14d) e oracties como (lla,b),
(12a,b), (13a,b), (14,c). Repito abaixo os exemplos (12b) e (12c):

(31) a. Jose nada comprard em Miami.
b. *Jose comprara nada em Miami.

50 contraste entre (26b) e (25a) parece mostrar que a presenca da negacao 6 favorecida quando
o niicleo nominal aparece corn o seu complemento. Por outro lado, em ambientes contrastivos, 6
possivel a negaclo do objeto:

(i) Os alunos fizeram nao trabalhos, mas cOpias!
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Em (31a), contrariamente a (31b), o item N nada c-comanda o verbo,
obedecendo a condigao (29).6

Ha, entretanto, uma diferenga de comportamento entre o ingles e o
portugues no que concerne a frases como (31b). Em ingles, elas sao bem-
formadas:

(32) a. Mary bought nothing in the shop.
b. John saw nobody at the party.

0 problema colocado por (32) a condigao (29) parece, no entanto, ser
apenas aparente. Considera-se normalmente que, em ingles, o processo de
checagem envolvendo o verbo e a categoria T tem lugar na sintaxe encoberta,
apOs "spell-out" (ver Pollock, 1989; Chomsky, 1995). Ja que a condigao
(29) 6 pertinente na sintaxe visivel, o verbo, ocupando sua posigao de origem
no VP, 6 c-comandado pelos itens N nothing e nobody em oragOes como
(32). Por outro lado, em portugues, nada em (31b) nao pode c-comandar o
verbo se admitirmos que o verbo, diferentemente do ingles, alga a T antes de
"spell-out" (cf. Vitral, 1992).

A analise que acabamos de propor encontra, entretanto, algumas
dificuldades. A primeira delas diz respeito ao estatuto teorico de uma condigao
como (29) que determina a posigao linear de urn item a fim de que ele possa
ter uma categoria (ou o seu contetido) sob seu escopo. No modelo minimalista,
tem-se procurado determinar a ordem dos constituintes atraves do processo
de checagem. Assim, os itens se alocam no dominio de checagem de uma
categoria de forma a checar seus tracos formais emrelagdo ao tragos formais
inerentes da categoria funcional que os abriga. E teoricamente desejavel,
entao, que os fatos previstos por meio da flock de escopo possam ser
reduzidos a teoria da checagem. 0 segundo problema da condigao (29) 6
empiric° e diz respeito a sua aparente falta de universalidade. Em algumas
linguas, como por exemplo, o frances falado e as linguas escandinavas os
exemplos abaixo sao, respectivamente, do sueco e do islandes , a negagao
pode aparecer numa posigao posverbal e, nestas linguas, considera-se que o

6 0 contraste abaixo pode servir de apoio a condicao (29) (ver, no entanto, a secio 8 a respeito
de (ib)):
(i) a. 0 fato de ninguem ter saido nao incomodou Maria.

b. *Ninguem tap incomodou Maria.



algamento do verbo se faz antes de "spell-out" (cf. Pollock, 1989; Holmberg
& Platzack, 1988):

(33) Jean achetera pas le bouquin.

(34) a. Kopte Jan inte boken.
b. Keypti J6n ekki bOkina.

comprou J. nao o livro.
"Joao nao comprou o livro".

Em (33) e (34b), admite-se que o verbo ocupa a posigao Te, em (34a),
6 em C que ele se encontra. Nestas posigOes, os verbos nao podem ser c-
comandados pelos elementos negativos, o que viola a condigao (29).

Na secao seguinte, os dados descritos pela condicao (29) e tambem os
problemas que esta condigao levanta serao reconsiderados a luz da teoria da
checagem.

5. A Negagao e a Teoria da Checagem

Nao é nova a ideia de o escopo da negagao poder ser determinado
atraves de uma configuragao especificador-micleo, envolvendo uma
concordancia de tracos formais negativos (cf. Rizzi, 1990; Haegeman &
Zanuttini, 1991; Zanuttini, 1994). Essa hipOtese pode ser aprimorada atraves
da teoria da checagem de Chomsky (1995). Vamos considerar, entao, que as
construgOes negativas dispOem de uma categoria funcional negativa
inerentemente definida pelo trago [ +NEG]. Desde ja, pode-se perguntar a
respeito da localizagao desta categoria negativa. Na literatura, ha duas
hipOteses principais: 1°) o nude° NEG toma TP como complemento, e 2°) o
nude° T toma NEGP como complemento. A distribuigao das particulas
negativas, se compararmos lfnguas como o ingles, o portugues e o arabe,
favorece a segunda hipOtese (cf. Benmamoun,1990, sobre o arabe). Alem
disco, adota-la nos evita ter de encontrar uma razao para explicar o fato de o
sujeito, de acordo corn a primeira hipcitese, ocupar a posigao de especificador
de NEGP.

A estrutura da oragao negativa 6, entao, a seguinte (o use do esquema
X-barra 6 notacional e irrelevante na nossa discussao):
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(35) [ [ T [ [ NEG[ DP V DP]]]]]
TP T' NEGP NEG' VP

Vamos considerar, assim, que a presenga na numeragdo da particula
nao ou de um item N, que sdo caracterizados por urn traco formal [+NEG],
faz surgir uma categoria tambem definida pelo traco [ +NEG], que tern a
natureza Forte, isto 6, exige a checagem antes de "spell-out". A particula
nao é inserida por meio da operagdo JUNTAR (MERGE) em NEG de forma
a checar o traco [+NEG]. Os itens N tail como nada ou ninguem, que se
alocam na posigdo objeto ou, funcionando como argumento externo, na
posigdo de especificador de VP, e nuncaejamais, que aparecem numa posigdo
adverbial adjunta ao VP, se deslocam atraves da operagdo MOVER (MOVE)
e podem ocupar a posigdo de especificador de NEGP ou transitar por esta
posigdo. As duas operagOes permitem a checagem do traco [+NEG]. Quando
o deslocamento dos itens N tern lugar na sintaxe visivel, a insergdo da partfcula
nao 6 necessaria e ter-se-á a geragdo de oragOes como (36):7

(36) a. Jose nada encontrou na estante.
b. Ninguem conseguira passar no vestibular.
c. Pedro nunca estava satisfeito.

Quando a operagdo JUNTAR insere a particula nao, o deslocamento
dos itens N nao precisa ser feito de forma que sdo derivadas frases como
(37):

(37) a. Maria nao encontrou nada na estante.
b. Jose nao ganhara nunca na Sena.

A ma-formagdo de oragoes como (38) abaixo se deve ao fato do traco
Forte [+NEG] nao ter sido checado antes de "spell-out":

(38) a. * Jose encontrou ninguem na sala.
b. * Maria ganhara jamais na sena.

7 Nossa analise deixa entender que a ausencia de nao na numeracalo ji predetermina a movimento
de itens N antes de "spell-out". A numeracio pode nao ser, entio, apenas urn "punhado" de
itens do laic°. A formnio das frases negativas inglesas, corn insercao de do, nos leva a mesma
conclusio. Permitir a insercio de ntio (em construciies em que esta particula coocorre corn urn
item N) e do, que estariam assim ausentes da numeracio, num ponto posterior da derivacio
acarreta, por outro lado, dificuldades em relacio a Economia.



Vamos admitir entdo que o traco [+NEG] que define a categoria NEG
dinterpretavel e permanece disponivel para o sistema computacional evisivel
no nivel da Forma LOgica mesmo ap6s ter sido checado. Adaptando para as frases
negativas do portugues a analise de Chomsky (1995) para as oragoes
interrogativas do ingles, pode-se dizer que o traco [+NEG] dos itens N
tambem é interpretavel e dispensado de checagem. Como vimos, os itens N
algam, entdo, para o dominio de checagem de NEG apenas se esta opgdo é
selecionada para eliminar o traco Forte de NEG.'

A derivagdo de frases como (36b) supt5e, por outro lado, que ninguem
transita pelaposigdo de especificador de NEGP antes de se alocar na posigdo
de especificador de TP na qual o traco D de T é checado. Os itens N podem,
tambem, recebendo foco, aparecer numa posigdo no infcio da frase, apOs
terem participado da checagem do traco [+NEG]:

(39) NUNCA, o Mane conseguird ganhar na Loto.

Finalmente, somos levados a concluir que, na nossa lingua, o movimento
do verbo para T nao se faz na sintaxe visive1.9

8 Na literatura, ha, entretanto, evidencias, a respeito de fenomenos de localidade, que nos levam
a concluir que itens N, como nessuno ou personne, sofrem movimento na Forma Logica (cf.
Rizzi, 1982; Longobardi, 1991; Moritz & Valois, 1994). Dever-se-a supor, assim, que o traco
interpretavel [+NEG] de itens como nessumo se encontra no dominio de checagem do micleo
NEG no nivel da Forma Logica.
9 A agramaticalidade de frases como (i), contrariamente ao que se passa em inglas, em que urn
adverbio de modo aparece diante do verbo parece ser um contra-exemplo a hipotese do nao
movimento do verbo, no portugues brasileiro, na sintaxe visivel (cf. Vitral, 1992):
(i) * Oto completamente modificou seus horarios.
No entanto, urn adverbio em mente que permite, alem da interpretacao de modo, tambem a
leitura "orientado para o sujeito" (ver Jackendoff, 1972), é admitido entreo sujeito e o verbo:
(ii) Math calmamente sorriu.
A frase (ii) é ambigua, permitindo as duas interpretacoes mencionadas.
0 fato de a posicao preferencial para o adverbio, no portugths brasileiro, ser entre o sujeito e o
verbo pode ser tambem uma evidancia da hipOtese do nao movimento do verbo antes de "spell-
out". Em relacao ao problema colocado pela frase (i), pode-se, enfim, fazer a previsao de que,
provavelmente, urn adverbio de modo "puro", como completamente, é mais freqiienteem posi-
cab final, o que dependera, evidentemente, de urn levantamento estatistico.
A distribuicao dos adverbios tern sido, por outro lado, colocada em dtivida como criterio para
se atestar o movimento do verbo (cf. Chomsky, 1995; Costa, 1996).
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6. A Teoria da Checagem e a Negacdo Ns-verbal

Como vimos na secdo 4, existem linguas, como o trances falado e as
linguas escandinavas, nas quais os itens negativos aparecem numa posicao
pOs-verbal (cf.(33) e (34)).

Em islandes, um adverbio negativo pode ainda aparecer entre o objeto
direto e urn sintagma preposicionado (cf. Holmberg & Platzack, 1988):

(40) Hann stingur smjorinu aldrei i vasann.
ele coloca manteiga jamais no, seu bolso.
"Ele jamais coloca manteiga no seu bolso".

Oracties como (33), (34) e (40) tern desafiado as varias analises da
negacao que procuram estabelecer urn eventual carater universal do escopo
dos itens negativos, levando em conta a relagdo entre a posigdo desses itens
e a posicao das categorias T (ou I) e V.

Considerando a analise proposta na sec-do anterior, pode-se perguntar,
entdo, quais sao as previsOes feitas pela Teoria da Checagem em relagdo a
oracoes como (33), (34) e (40). Como foi dito anteriormente, supbe-se que,
em oracoes como (34a), o verbo encontra-se na posicao C, o que, alias, é
proposto, normalmente, para as linguas V2. Se, entao, NEGP se aloca entre
T e o VP, V, ao se mover para C, teria violado a Condicao do Elo Minim°,
ao "pular" a posicao nude° de NEGP. Esta conclusdo indesejavel pode ser
evitada se dissermos que itens como ekki e inte nao ocupam a posicao nticleo
de NEGP. Estes itens podem ser analisados como especificadores de NEGP
ou como adverbiais gerados na posigdo de adjungdo a VP. A primeira opc-do
é, alias, admitida por Pollock (op. cit.) para o pas trances. Vou adotar a
seguinte analise desses fatos: itens como pas, ekki e inte, atraves da operacao
JUNTAR, encontram-se adjuntos ao VP antes de "Spell-Out" e se
movimentam para o dominio de checagem de NEG na sintaxe encoberta de
forma a checar o trap [+NEG], ou seja, nestas linguas, este taco 6 Fraco.

A boa-formacao de oracoes como (40) parece mostrar que o item
negativo aldrei ndo ocupa, antes de "Spell-Out", uma posigdo no dominio
de checagem de NEG. Tamb6m o fato de o trances falado admitir itens
negativos na posicao objeto mostra que, nesta lingua, o processo de checagem
exigido por NEG se faz no componente encoberto:
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(41) a. J'ai vu personne dans le cinema.
b. Paul a achete rien hier.

A analise desenvolvida ate aqui permite, enfim, fazer a seguinte
classificagdo de linguas:

(42) a. Linguas em que NEG é Forte: portugues, ingles, italiano.
b. Linguas em que NEG é Fraco: islandes, sueco, trances falado.

7. 0 Ciclo de Jespersen e a Nocao de Gramaticalizacao

A classificack estabelecida em (42) faz surgir, naturalmente, a questao
sobre a razao da variagdo entre as linguas no que concerne a natureza da
categoria negativa. 0 que determine o estatuto Forte/Fraco de NEG?

A fim de tentar responder a esta questa° e tamb6m analisar certos fatos
que se mantem rebeldes ao tratamento proposto nas segOes 5 e 6, parece-me
ser de grande valia considerar certos fenomenos de natureza diacronica, que
podem ser descritos atraves da nocao de Gramaticalizagdo.

Sabe-se que a posigao da negagao em relagao ao verbo pode tambem
caracterizar estagios diferentes de uma mesma lingua. Observando o ingles e
o trances, Jespersen (1917,1971) sistematiza este fato atraves do seguinte
ciclo:

(43) Ciclo de Jespersen

Ingles Frances
1° Ic ne secge Jeo ne di
2° I ne seye not Je ne dis pas
3° I say not Je dis pas
4° I do not say
5° I don't say

0 ciclo em (43) parecerefletir a evolugdo da express-do da negagdo em
outras linguas alem do ingles e do trances: o dinamarques, cuja particula
negativa ikke, adquiriu sentido negativo historicamente, parece se situar no
estagio 3° de (43). 0 mesmo pode ser dito para o sueco e o islandes analisados
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na segao anterior (cf. Jespersen, 1971: 480). Acrescente-se ainda ao paradigma
ingles de (43) o fato de, em certos contextos, como em I don't know, haver
uma redugao fondtica da particula negativa, o que é analisado por Zwicky &
Pullum (1983) como um fenomeno de cliticizagao de not.

0 ciclo de Jespersen deixa entender que ha uma relagao entrea redugao
fonetica da particula negativa preverbal e o aparecimento de itens de valor
negativo em posigOes posverbais, isto é, a redugao da particula preverbal faz
surgirem itens negativos em posigoes posverbais que, por sua vez, adquiriram
sentido negativo historicamente. Ap6s o desaparecimento da particula
preverbal, os itens negativos posverbais passam a ser os constituintes que
expressam negagao e tendem, eles tambdrn, a sofrer redugao fonetica e se
comportarem como clftico.

A descrigao do ciclo de Jespersen que acabamos de fazer parece poder
ser corroborada por dois tipos de fenomenos portugueses.

0 primeiro deles diz respeito a possibilidade de se atribuir o estatuto de
clItico a particula negativa num que, assim como foi visto em (17), se encontra
em distribuigao complementar corn a forma nib Em (17), o fato de num nao
poder aparecer junto ao adjetivo; nao poder funcionar como resposta a uma
pergunta; nem poder aparecer topicalizado ou numa posigao posverbal
confirma o estatuto clitico dessa particula: tambem um clItico pronominal
nao ocorre nestes ambientes.

As conclusties a que chega Ramos (1996) tambemreforgam a hipOtese
do estatuto clItico de num: 1) num nao aparece antes de pausa, o que indica
uma contigiiidade estrita entre esta forma e o verbo; 2) num liga-se ao
constituinte a direita e nao ao constituinte a.esquerda, o que é compativel
corn a ausencia de enclise no portugues brasileiro falado; 3) num nao recebe
acento contrastivo; 4) num é favorecido quando ha um NP quantificado numa
posigao posverbal, o que permite identificar uma correlagao entre a presenga
de reforgo e a redugao fonetica na posigao preverbal; 5) levando-se em conta
a faixa etaria dos falantes, confirma-se que a variante num é inovadora,1° 6)

Sabe-se, porem, que a forma num encontra-se atestada em textos medievais (cf. Huber, 1933).
Sera preciso verificar se o num medieval se encontra em distribuicao complementar com a for-
ma nao e tambem comparar a freqiiencia dessas duas formas nesses textos. Talvez a particula
num medieval nao apresente comportamento de clitico e tenha-se um caso de variacio estavel
que, apenas recentemente, no portugues do Brasil, de acordo corn a analise corn base em dados
do tempo aparente, parece comecar a se decidir a favor da forma num.



as oraeOes subordinadas desfavorecem a variante num, o que 6 coerente
corn seu carater inovador.

A outra evidencia da descried° proposta para o ciclo de Jespersen se
refere ao fato, amplamente reconhecido, de certas palavras de valor negativo
do portugues atual, e de outras lfnguas, terem adquirido, atraves de sua
evolueao histOrica, a possibilidade de exprimir negaedo. E o caso, por
exemplo, da palavra nada que se originou de uma reducao da locugdo rem
natam "coisa que exista" e, no portugues arcaico, tinha, como equivalente,
somente a forma rem (cf. Mattoso Camara, 1979; Nunes, 1945: II 10; Bari,
1984). Rem deu origem tambem ao frances rien. Ainda em relaedo ao frances,
pode-se citar os exemplos dos itens negativospersonne epas que, em estagios
anteriores, significavam apenas "pessoa" e "passel' (cf. Traugott, 1980; Hock,
1991; Schwegler, 1988). 0 portugues atual admite ainda a possibilidade de
expressoes como um tostao on um pio em, por exemplo, Eu nao tenho um
tostao ou Ele nao deu um pio, participarem da negaedo da proposiedo.

0 processo de cliticizaedo envolvendo as partfculas nao e num parece
nao ser o unico em curso no portugues brasileiro atual. Em Vital (1996),
propos-se que a distribuicao complementar entre as formas voce e ce mostra
ser esta ultima o resultado de um processo de cliticizaedo que teve como
ponto de partida a expressao Vossa Merce. Admitiu-se, entao, que a forma
ce 6 o pemiltimo estagio de urn processo de gramaticalizaedo que pode ser
descrito por meio das seguintes etapas (cf. Hopper & Traugott, 1993):

(44) a. item lexical > b.item gramatical > c.clitico > d.afixo

As observaeoes feitas a propOsito do ciclo de Jespersen parecem indicar
que 6 possivel analisar este ciclo de forma a reduzi-lo ao processo de
gramaticalizaeao apontado em (44). 0 desaparecimento das partfculas
preverbais pode ser visto como o estagio 0, posterior ao estagio (d) de (44),
tambern previsto por Hopper & Traugott (op.cit.). Vem ao apoio dessa
proposta o fato de itens de natureza lexical poderem adquirir valor negativo
historicamente e se tornarem, assim, itens gramaticais ou, nos termos da
Gramatica Gerativa, itens funcionais: 6 o caso, por exemplo, da palavra nada.
Por outro lado, a mudanea em curso envolvendo o par nao /num, descrita
por Ramos (1996), parece incluir apenas as etapas (b) e (c) de (44). Este fato
pode ser analisado de duas maneiras: 1) ha mais deurn ponto de entrada no
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processo de gramaticalizagdo, isto 6, no caso de ndo/num, ele se inicia no
estagio (b); ou 2) o estagio (a) 6 tao remoto que se torna dificil recupera-lo:
de acordo corn Jespersen (1971:479) a forma ne era, em sua origem indo-
europ6ia, uma interjeigao que exprimia repugnancia.

Comparando agora as observagOes feitas a respeito do ciclo de
Jespersen, o processo de gramaticalizagdo e a analise desenvolvida na sec-do
7, pode-se dizer que a aplicagao da operagao MERGE e MOVE que, ao
distinguirem tragos funcionais e lexicais e a natureza Forte/Fraca dos tragos
funcionais, sao responsaveis pelo processo de checagem, leva em conta o
estagio de gramaticalizagao, no que concerne a expressao da negagao, em
que a lingua se encontra.

Vamos detalhar o que acaba de ser dito observando entao que, a primeira
vista, os itens do estagio (b) de (44) sao aqueles que podem participar do
processo de checagem por meio da operagao MOVE que os aloca na posigao
de especificador de NEGP. Ja os itens do estagio (c) de (44) sao aqueles que
participam do processo de checagem atraves da operagao MERGE e ocupam
a posigao nticleo de NEGP. No entanto, a particula nao nao é um clftico mas,
de acordo corn nossa analise, e inserida na posigao micleo. Para entender a
razdo dessa dificuldade 6 preciso analisar mais de perto as etapas do processo
de Gramaticalizagdo descrito em (44).

Os dois primeiros estagios de (44) sao estabelecidos levando-se em
conta urn criterio de tipo semantico: 6 a "perda de significado" que permite
urn item lexical se transformar em item gramatical ou funcional.11Por outro
lado, a mudanga envolvendo os estagios (c) e (d) 6 determinada atraves de
criterio morfo-fonetico. Vamos separar estas duas dimensOes e propor uma
versa() extendida do processo de gramaticalizagdo que tern o seguinte
esquema:

(45) a. a. Lexical > b.Gramatical
b. al . p.maxima >bl.p.maxima > b2.micleo > b3.clitico > b4. afixo.

Vamos admitir entab que o processo de gramaticalizagdo funciona em
paralelo levando em conta os eixos A e B de (45) e que, alem disso, o

" Vital & Ramos (1997) apresentam uma discussio a respeito da natureza da "perda de signifi-
cado" apontada pelos autores que lidam corn a nogg° de gramaticalizacao.



componente computacional distingue os estagios previstos no eixo (B). Por
raz'Oes de espago, nao you me deter aqui a respeito da questao sobre como o
componente computacional distingue, por exemplo, os micleos clfticos dos nao
clfticos. Em Vitral (em preparagao), desenvolve-se a hipOtese de o traco
[-f-FOCO] ser o traco formal responsavel por essa distingao.12

A forma nao pode, entao, ser classificada como do tipo (b2), assim
como os itens non e not; exemplos de (b3) sao as particulas num, ne e n't;

nunca, pas, ekki, inte, nada sao ocorrancias de (b1).13 Vamos observar, por
outro lado, que, nas linguas que dispOem de itens do tipo (b2) e (b3), a
categoria NEG 6 Forte, ja para aquelas linguas que s6 dispoem de itens'do
tipo de (bl), a categoria NEG 6 caracterizada como Fraca.

A descrigao acima pode ser visualizada atraves do seguinte quadro:

(46)

A item lexical item gramatical
B proj. maxima proj. maxima nticleo

micleo clitico afixo
pas, ekki,

nunca, inte,
nada

nao
non
not

num
ne
n't

A analise proposta parece atestar a existencia de uma correspondencia
entre a Teoria da Checagem e o processo de Gramaticalizagao, que pode ser
assim resumida: a Teoria da Checagem determina a ordem dos itens na oragao
valendo-se da natureza desses, itens e esta sofre mutagoes previstas pelo
processo de Gramaticalizagao.E preciso dizer, no entanto, que o componente
computational reconhece nao o processo de Gramaticalizagao e, sim, as etapas
por ele previstas, o que o faz gerar produtos diferentes.

12 Para uma discussao a respeito do confronto entre as perspectivas sintaticas e fonologicas no
que conceme a cliticizacao, pode-se consultar, entre outros, Fontana (1993), Rouveret (1989) e
Brandao de Carvalho (1989).
° Note-se, porem, que do ponto de vista do eixo A, as formas (bl) nao sao homogeneas: nadae
nunca podem adquirir valores semanticos nao admitidos, por exemplo, por pas, que 6 apenas
urn marcador negativo. Trata-se de mais uma razab obrigando-nos a precisar a natureza da
"perda de significado" mencionada na literatura sobre gramaticalizacao (cf. Vitral e Ramos,
1997).
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Langar mao do processo de Gramaticalizagao pode ter, enfim, a
vantagem de retirar o carater estipulativo da distingao Forte/Fraco utilizada
pela Teoria da Checagem no que concerne ao fenomeno da negagao mas
introduz a questao de explicar a natureza desse processo tal qual esta descrito
em (45).

8. Alguns Problemas e a Interpretagao da Negagao

Nesta segao, vamos fazer algumas especulagOes e sugestoes de analise
a respeito de certos fenomenos que se mostram rebeldes em relagao a analise
proposta.

No dialeto do portugues brasileiro examinado, a coocorrencia de, por
exemplo, o item N ninguem naposigao sujeito e da particula nao é agramatical,
mas ha dialetos, no entanto, nos quais as frases abaixo sao bem formadas:

(47) a. Ninguem num disse isso.
b. Ele nem num fez isso.

Construgoes como (47) ja existiram no portugues do sdculo XVI como
nos mostram os seguintes exemplos de Said Ali (1966) (ver tambem Matos
& Silva, 1990):

(48) a. Nem eu nom vos fago prazer.
b. Nenhum nom the soube dizer.

Tambem em italiano e espanhol, estruturas como (48) eram produtivas
(cf. Meillet & Vendryes, 1948), e subsistem, como se sabe, no fiances escrito:

(49) a. Personne ne crois aux politiciens.
b. Jamais, it ne dirais ca!

Para analisar esse tipo de construgao, vamos, inicialmente, fazer algumas
consideragoes a respeito da interpretagao das construgOes negativas.

A interpretagao de ()racks como (50) abaixo pode ser descrita atravds
da express-do em (51) (cf. Rizzi, 1982: 124):



(50) Ninguem quebrou a janela.
(51) Nao ha x, x = pessoa, tal que x quebrou a janela.

Deve-se observar que embora a negagdo em (50) incida sobre a posigao
sujeito, como o mostra a fOrmula em (51), ela tem o efeito de uma negagdo
sentencial. Nao foi praticada assim a agdo de "quebrar a janela". E provavel
que o correspondente formal dessa interpretagdo seja, como nossa analise
mostrou, a possibilidade de o trago [+NEG] ser checado por ninguem, que
tambem dispOe desse trago.

Pode-se agora especular que no dialeto que aceita ninguem num
preverbais, urn dos dois itens nao contem o trago negativo inerente capaz de
checar [+NEG]. Ja que, como vimos, os itens ganham valor negativo
historicamente, é possivel que, no portugues do seculo XVI, nenhurn nao
tivesse, ainda, a capacidade de checar o traco [+NEG] (cf. Martins (1997),
enquanto que, nos dialetos atuais que admitem (47), talvez a particula num
nao seja capaz de checar este trago, se comportando, assim, como um
expletivo.'4

Esta analise parece encontrar apoio nos fatos do trances. Como se sabe,
admite-se que a particula negativa ne do trances seja expletiva ou redundante.
A seu respeito, Robert Martin (1972:21) nos diz que se trata de urn morfema
que

...ne modifie pas le signe de l'enonce et qui pent etre supprime
sans dommage autre pour le sens que celui d'une subtile nuance.

Tambem segundo Muller (1984), nos contextos em que o ne expletivo
aparece, sac) as verbos (ou as preposigOes) que retem o valor negativo do
enunciado (ver tambem Stauf, 1928). Pode-se supor, entdo, que nos contextos
como (49), tenha-se, na verdade, mais uma ocorrencia de ne expletivo, isto

incapaz de checar o trago [+NEG].

As hipoteses levantadas nesta secao podemainda levar em conta o que
nao sera desenvolvido aqui por razOes de espago, o comportamento da
categoria NEGP em comparagao corn a categoria CP. 0 dialeto portugues

" Vital & Ramos (1997) discutem dados de Duarte (1997) que mostram, de forma independen-
te, o use da forma voce como expletivo.

'0
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examinado nesta segao, contrariamente aquele descrito na segao 1, admite,
nos termos da teoria X-barra, o preenchimento simultaneo das posigOes de
nude° e de especificador de NEGP. E interessante observar que este
preenchimento duplo, no que concerne a categoria CP, 6 a regra em varias
linguas e levou Chomsky (1995) a propor a equivalencia das operagoes
JUNTAR e MOVER no que concerne a teoria da Checagem. 0 dialeto
portugues apresentado na segao 1 mostra, no entanto, que se impoe a escolha
de uma das duas operacties para a checagem de [+NEG].

A comparagao com a categoria CP deve ainda considerar os seguintes
dados:

(52) a. Nunca, ninguem derrubara o governo.
b. Nada jamais foi feito a seu favor.

As oragOes acima mostram que nao ha impedimento de preenchimento
multiplo da posigdo de especificador de NEGP.'s Ora, tambem neste aspecto,
a comparagdo corn a categoria CP 6 pertinente: como se sabe, em varias
linguas, existem construgoes corn nulltiplos sintagmas-WH, que foram
analisadas atraves de uma regra de Absorgao na posigao de especificador de
CP (cf. Higginbothan & May, 1981; Aoun, Hornstein & Sportiche, 1981;
Moritz & Valois, 1994). Nos termos de Chomsky (1995), podemos dizer
que, em (52), o trago [+NEG], que e interpretavel, pode ser checado por um
item, n'ao ser apagado e permanecer visivel para a checagem de outro item.

0 segundo problema que vamos examinar diz respeito as frases seguintes
do ingles:

(53) a. I see nobody at the party.
b. I buy nothing in the shop.

As oragoes acima colocam dificuldades para a nossa analise pelas
seguintes razoes: concluimos que o ingles dispOe de um traco [+NEG] Forte

15 0 preenchimento multiplo da posicao de especificador de NEGP, assim como no caso da
posicao de especificador de CP, parece por6m, sofrer restriciies. Observe-se o contraste abaixo:
(i) a. *Nada ninguem disse a respeito de Oto.
b. Ninguem nada disse a respeito de Oto.
A primeira vista, a mg.-forma* de (ia) 6um problema de superioridade (cf. Rizzi, 1990).



que exige a checagem antes de Spell-out. Ora, as frases acima parecem mostrar
o contrario, ou seja, os traps negativos de nothing e nobody, provavelmente,
algampara o dominio de checagem de NEG na sintaxe encoberta. A suposicao
que se pode fazer e que as oragoes em (53) pertencem ao estagio 3 do Ciclo
de Jespersen descrito em (43), isto 6, 6 provavel, mas nao sera investigado
aqui, que oracOes como (53) conviviam corn frases do tipo de I see not
Mary. Tratar-se-ia, portanto, de residuos de uma epoca em que a categoria
NEG do ingles era Fraca. 0 mesmo pode ser proposto para oragoes como
He is not happy que apresentam verbo copula.

As observagoes a respeito de (53) nos permitem concluirque o apelo
nocao de gramaticalizacao pode ainda nos ser util como criterio para decidir
se urn determinado fato linguistic° 6 de natureza residual e, assim, localiza-
lo em relagao aos processos de mudanga nos quais a lingua se encontra.
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ABSTRACT: In the more recent functionalist researches one can notice a strong
tendency toward the historical investigation of linguistic facts, together with
synchronic descriptions. The interaction and interdependence synchrony/ diachrony
is central to the understanding of the process of grammaticalization since, besides
the synchronic analysis of grammatical forms as a discourse pragmatic
phenomenon, primarily syntactic, one should also investigate the origin of these
forms in discourse and the paths of change along which they proceed. Studies on
the trajectory and current configuration of items such as onde' and `ir', of
processes such as syntactic integration by embedding or of processes such as
repetition and negation, give evidence of this interaction, which results in the
panchronic approach.

RESUMO: Nas pesquisas funcionalistas mais recentes nota-se uma orientacao cada
vez mais acentuada para a investigKtio historica dos faros lingiiisticos, associada

descrictio sincronica. A interac tiainterdependencia sincronia/diacronia é
fundamental na compreenstio do processo de gramaticalizactio. Alem do exame
sincronico das formas gramaticais como um fenOmeno discursivo-pragmatico,
primariamente sintdtico, cabe tambem investigar a origem dessas formas no
discurso e as trajetorias de mudanca pot- que passam. Estudos sobrea trajetoria
e configuractio atual de itens como `onde' e ou de processos como integracao
sintotica por encaixamento, ou de processos como repetictio e negacao, atestam
as vantagens dessa interacao, que resulta na abordagem pancronica.
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0. Introdugao

As reflexties contidas neste texto sao em parte produto do estagio de
p6s-doutorado da primeira autora em Santa Barbara e, em parte, fruto das
leituras acumuladas na area, sobretudo Givon, Hopper, Traugott, Bybee e
Thompson, entre outros. 0 texto focaliza a consolidagao de algumas
tendencias presentes na literatura especializada que apontam para o fim da
dicotomia sincronia/diacronia. Nota-se, sobretudo, uma orientagao cada vez
mais acentuada para a investigagao historica dos fatos lingiiisticos, associada
a descried° sincronica de cada item ou processo. Ha um novo consenso de
que a interagdo e interdependencia entre sincronia e diacronia é central para
o estudo do processo de gramaticalizagao, entendido aqui como regularizagao
ou convencionalizagao. No caso do portugues, falecem-nos fontes fidedignas,
quer da origem, quer do desenvolvimento de muitos fatos sintaticos, hoje
regulares/convencionais, ou em vias de regularizagdo. Estudar a mudanga
lingiiistica, nesse quadro, envolve o estudo e a comparagao de estagios
lingufsticos distintos, recuando a partir do presente ate o portugues arcaico,
utilizando modelos e principios descritivos desenvolvidos nas pesquisas
sincronicas. Esses modelos sincronicos podem ser testados a partir de dados
histOricos e s6 podem ser considerados completos se permitirem a
incorporagao da mudanga na gramatica. A combinagdo de informagdo
sincronica e diacronica, no que se caracteriza como uma abordagem
pancronica do estudo da lingua, pode fornecer uma descried() mais densa,
corn possibilidade de compreensdo mais completa dos fenomenos sob
investigagao. Estudos sobre a trajetOria e configuragao atual de itens como
onde e ir, ou de processos como integragao sintatica por encaixamento, ou
processos de repetigao e negagao, atestam as vantagens dessa interacao, que
resulta na abordagem pancronica.

1. Consolidagao da tendencia pancronica na linguistica funcional 1

Um primeiro ponto que gostariamos de abordar é a questa° do resgate
da diacronia. Nos estudos funcionalistas mais recentes, nota-se, se nao o fim
da dicotomia sincronia/diacronia, ao menos uma orientagao cada vez mais
acentuada para a investigagao histOrica, diacronica, dos fatos lingiiisticos,
associada a descried° sincronica.

As ideias desta secao do artigo resultam sobretudo da pesquisa da professora Ang6lica Furtado.
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Fazendo um retrospecto dos anos 60-70, constatamos que a lingiiistica
formalista seguia orientagao fortemente sincronica, tanto em suas abordagens
quanto em seus pressupostos, o que significa relegar os fatores histOricos a
segundo piano ou ate mesmo exclui-los. A mudanga lingiiistica, e of se inclui
a gramaticalizagao, era vista como conjuntos de ajustes a regras, ajustes
esses confinados a um estagio inicial e urn estagio final, sem interesse pelo
processo gradual que se desenvolveu entre esses estagios. Nesse contexto, o
processo de gramaticalizagao se coloca como urn desafio as abordagens
lingiiisticas que postulam categorias discretas inseridas/dispostas em sistemas
rigidos e estaveis.

Na tentativa de derivar as mudangas lingiiisticas de leis gerais, parece
ser mais esclarecedor servir-se de explicagOes funcionais, sejam elas
comunicativas ou cognitivas, ao inves de formais, e recorrer a tendencias
naturais, ao inves da postulagao de leis rigidas. Al 6m disso, parece que
sincronia e diacronia nao podem, na pratica, ser tao separadas como admitia
Saussure. As linguas tern um passado, e o estado sincronico 6 uma fungao
desse desenvolvimento passado. Segue-se, dal, que, embora a investigagao
hist6rica possa ser subseqiiente a analise sincronica, dado que envolve a
comparagao de estados sincronicos sucessivos, uma teoria lingilistica
preocupada corn a questao da mudanga deve envolver a dimensao diacronica.
Sincronia e diacronia estao, portanto, entrelagadas.

A interagao e interdependencia entre sincronia e diacronia 6 fundamental
na compreensao do processo de gramaticalizagao já que, alem do exame das
formas gramaticais como urn fenomeno discursivo-pragmatico, primariamente
sintatico, cabe tambem investigar a origem dessas formas e os caminhos/
trajetOrias de mudanga por que passam.

Estudar a mudanga lingiiistica - intrinseca a gramaticalizagao envolve
a pesquisa e a comparagao de estagios lingtiisticos distintos, utilizando
modelos ou teorias desenvolvidos nas pesquisas sincrOnicas. Por outro lado,
esses modelos podem ser testados a partir de dados histOricos, e sO podem
ser considerados completos se permitirem a incorporagao da mudanga na
gramatica. A combinagao de informagao sincronica e diacronica, no que se
caracteriza como uma abordagem pancronica do estudo da lingua, fornece
uma descrigao mais densa, corn possibilidade de explicagao mais completa
do fenomeno sob investigagao. Estamos, portanto, admitindo que o estudo
lingiiistico sincronico esta intricadamente associado ao diacronico.
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Uma perspectiva diacronica pode oferecer mais do que simplesmente
urn comentario historico interessante a respeito dos fatos sincronicos. Como
dizem Hopper & Traugott (1993), os proprios fatos sincronicos sdo
indistinguiveis dos processos diacronicos e discursivo-pragmaticos nos quais
eles sdo surpreendidos. Assim, a morfossintaxe sincronica pode ser entendida
como o reflexo temporario/provisOrio, e ndo necessariamente estavel, de
mudangas em processo.

Ha varias razOes pelas quais uma abordagem diacronica e desejavel.
Em primeiro lugar, ela aumenta o poder explanatOrio da teoria lingiiistica.
Demonstrar que uma dada forma ou construgdo desempenha determinada
funedo ndo justifica a existencia dessa forma ou construedo. E necessario,
tambern, tentar mostrar como essa forma ou construe-do veio a ter essa fungdo.
0 estado sincronico e resultado de um desenvolvimento passado que continua
no presente. 0 principio do uniformitarismo, que se tornou urn ingrediente
essencial em grande parte das pesquisas lingufsticas historicas (cf. Labov,
1974; Romaine, 1982), preve que tendencias hoje em curso devem ter atuado
em estagios anteriores e possivelmente continuardo a atuar. Segundo Hopper
& Traugott (1993:38), isso significa que, operacionalmente, ndo se pode
reconstruir nenhuma regra ou gramatica para uma lingua morta que ndo sej a
atestada em uma lingua viva. Desse modo, ha boas razOes para se postular
que a gramaticalizagdo ocorreu em lfnguas faladas ha 10 mil anos atras de
modo bastante semelhante ao que se verifica hoje.

Vejamos urn exemplo. 0 estudo da locugdo formada pelo verbo ir, na
forma do presente, acompanhando urn verbo no infinitivo nao flexionado, 6
usada no portugues contemporaneo para indicar futuro, como nesse trecho
retirado do corpus Discurso & Gramcitica, de Natal:

(1) Bern, a minha opinido sobre o namoro 6 que esta muito avangado,
porque esses rapazes de hoje ndo pensa no amanhd que vai ser.
(Lucia, 8a serie)

A comparagdo entre o portugues, o trances e o espanhol modernos
mostra que as tres linguas utilizam a mesma estrategia de marcagdo do tempo
futuro. Em trances, temos:

(2) a. Je vais aller a la plage.
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b. Je vais faire des courses.

E, em espanhol:

(3) a. El S abado voy a it al baile.
b. Yo voy a hacer una dieta.

Ou seja, afirmar que o futuro 6 expresso em portugues pela locughlo
irPRES + VINFINrrivo nao 6 suficiente. E preciso olhar para tras e procurar no
passado a origem comum desse mecanismo de codificagdo do portugues, do
frances e do espanhol. Assim, eventos passados podem langar luz sobre
situagOes presentes, de modo que podemos compreender melhor sistemas
correntes considerando como eles surgiram. A investigagdo diacronica pode
iluminar a sincronia na medida em que as mudangas hist6ricas sao, muitas
vezes, preservadas na estrutura sincronica.

Uma segunda justificativa para o estudo diacronico 6 que os fatores
cognitivos e comunicativos que subjazem ao significado gramatical sao mais
claramente revelados a medida que a mudanga ocorre, ou seja, em situagOes
de din amismo ao inves de situagOes de estabilidade. Dado que os elementos
lingiiisticos sac) altamente convencionais eusados inconscientemente, podem
ser descritos e interpretados de varios modos, mas a natureza da mudanga
geralmente aponta para a interpretagdo que 6 adequada (cf. Bybeeet a1.,1994).

Em terceiro lugar, a lingua nao apresenta uma organizagao estavel do
significado, uma vez que este esta con stantemente mudando: a lingua nao 6,
mas esta. Considerar a fatia sincronica como apenas urn estagio em uma
longa serie de desenvolvimentos ajuda-nos a explicar/entender a natureza da
gramatica num momento particular. Tomemos urn caso especifico. No estudo
da polissemia do pronomeadverbio onde, Bezerra Oliveira (1997) investigou
a trajetOria de abstratizagdo espago > tempo > texto no portugues sincronico.
Os exemplos seguintes ilustram esse movimento do onde:

(4) Ja se optarmos pelo Pastel, precisaremos de urn lugar corn melhores
condigoes de trabalho, tal como uma sala arejada ou urn atelier
onde as condiceiesftsicas do ambiente nao tenham muitas variacoes.
(halo, 3° grau)
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(5) ... quando chegou no acampamento ele pegou a comida que tava
junto e dividiu sendo que cada pessoa comia de cada coisa
uma ou seja o que eu levei eu nao comi sozinho eu tive
que dividir corn todos os amigos ... depois disco teve a noite onde
foi escolhido o grupo de cinco pessoas mais ou menos ... (Emerson,
8a serie)

(6) 0 meu forte mesmo, é ampliar desenhos. Onde eu acho urn desafio.
Pois eu tenho de chegar a perfeigao. (halo, 3° grau)

A pesquisa sobre os sentidos do onde em textos que abrangem desde o
latim classic° ate o portugues do seculo XVIII mostrou que ha uma
regularidade no processo de metaforizagao na medida em que os sentidos de
tempo e texto foram constatados em alguns textos medievais. 0 exame da
evolugao histOrica do onde revelou que essa trajetOria de abstratizagao 6 um
caso remanescente de estagios anteriores da lingua, em vez de uma in ovagao
a ser explicada no ambito estrito da sincronia.

Finalmente, as generalizagoes sao mais efetivamente formuladas como
generalizagoes sobre rotas ou trajetOrias de desenvolvimento do que como
generalizagoes sobre estados sincronicos; a diacronia fornece explicagOes
mais reveladoras das correlagoes entre forma e significado ou fungao (como
se pode ler em Bybee et alii, 1994 e Mc Mahon, 1995).

Pensamos que a gramaticalizagao deve ser concebida como urn processo
pancronico que apresenta uma perspectiva diacronica, ja que envolve
mudanga, e uma perspectiva sincronica, j a que implica variagao que pode ser
descrita como um sistema sem referencia a tempo. Uma vez que urn elemento
linguistic° - palavra ou construgao 6 capaz de adquirir e reter novos sentidos
e usos sem perder os antigos, seu estudo requer uma perspectiva pancronica.
Nesse sentido, dizemos que a lingiiistica funcional 6 essencialmente
pancrOnica, pois os princfpios que a norteiam podem ser aplicados quer aos
padroes fluidos do uso da lingua que se observam num corte sincronico,
quer aos processos de mudanga que se depreendem na trajetOria diacronica.

Urn outro ponto que gostariamos de enfocar diz respeito a freqiiencia
de uso, e conseqiiente desgaste, das formas lingiiisticas. Se considerarmos
que a hipOtese basica do funcionalismo 6 que sobretudo o uso da lingua
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molda a gramatica, a repetigao ou freqiiencia de ocorrencia de um item ou
construgao 6 o mecanismo atraves do qual esse processo de modelagem da
lingua ocorre (cf. GivOn, 1979; Du Bois, 1985; Hopper, 1987; Hopper &
Thompson, 1993). 0 exame de generalizagOes translingnisticas desenvolvido
por esses autores leva a conclusao de que a gramatica 6 primariamente
modelada por generalizagao nos padroes de uso.

0 interesse pela abordagem diacronica no estudo da gramaticalizagao
faz surgir a questa° das condigoes que propiciam a sua ocorrencia. Na
literatura sao arrolados fatores como saliencia perceptual, contend° semantic°
e freqiiencia de uso da forma candidata a gramaticalizaeao. Assim, do conjunto
de fenomenos correlacionados que motiva a gramaticalizagao, e portanto, a
regularizagao e fixagao, a freqnencia 6 considerada como um dos mais
relevantes. Quanto mais freqiiente a forma, mais gramaticalizada ela 6. A
freqiiencia textual de um item 6, portanto, evidencia empirica do seu grau de
gramaticalizagao.

Nesse sentido, a gramaticalizagao 6 entendida como urn modo de
rotinizagao da lingua. Quando uma construed° deixa de ser um meio inovador
de reforgar urn aspecto do discurso e se transforma em uma estrategia comum,
previsfvel, a freqnencia com que ela ocorre indica que ela passou a ser
considerada pela comunidade lingnistica como gramatical.

Corn base nessas colocagOes,podemos justificar o uso do verbo ir como
marcador de futuro. Os verb os que expressam movimento mais generalizado,
ou seja, que nao especificam a natureza do movimento, sao empregados em
urn ambito maior de contextos discursivos. Compare-se ir corn andar,
caminhar e rastejar, por exemplo. Tambem por essa razao, sao mais
freqiientes os verbos de movimento: uma vez que se aplicam a urn rainier°
maior de contextos, sao usados mais freqiientemente. Sao itens lexicais desse
grau de generalidade que tendem a ser usados em construgOes que sofrem o
processo de gramaticalizagao. (cf. Bybee et al., 1994).

Ao estudar as conseqnencias, na sintaxe, da freqiiencia de ocorrencia
de uma forma, Bybee & Thompson (1997) ressaltam o efeito da reducao e o
efeito da conservagdo. A primeira vista, esses dois efeitos sao incompativeis,
ja que parecem condicionar resultados opostos: a alta freqiiencia de uma
forma promove a mudanga, ao mesmo tempo em que torna a forma resistente

570
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a mudanca. Contudo, esses dois efeitos se dao em estagios diferentes na
vida de uma construcao e envolvem dois tipos de mudanga de natureza
muito diferente. 0 efeito da reducao desempenha urn papel central na
gramaticalizacao, enquanto o efeito da conservacao interage com urn terceiro
tipo de efeito, o da alta freqiiencia do type, em oposicao a token.

0 efeito da reducao tern uma dimensao fonetica, sintatica e semantica.
A mudanga fonetica avanca mais rapidamente em itens de alta freqiiencia no
discurso, como se pode observar na gramaticalizacao de formas que sofrem
reducao a medida que sua freqiiencia cresce, como to (estd), ne (ndo e),
xove (deixa eu ver), bora (vamos embora). Do ponto de vista sintatico,
sequencias de alta freqiiencia de use sao processadas como uma fatia ilnica,
o que resulta na perda de sua estrutura interna, como se (Id corn xove, por
exemplo. 0 desbotamento semamico acompanha a reducao fonolOgica e a
perda da estrutura interna dos elementos de alta freqiiencia. As constructies
que sao mais repetidas perdem seu valor expressivo, o que, por sua vez,
permite que elas ocorram corn maior freqiiencia, tendo como conseqiiencia
o desbotamento semantic° posterior, gerando urn efeito de espiral.

Os exemplos classicos de desbotamento incluem casos em que
expressOes originariamente enfaticas perdem esse status e se tornam o modo
nao-marcado de expressar determinados contendos. Tomemos as estrategias
de negagao no portugues para ilustrar esse ponto:

(7) a. negativa padrao nao + SV:
Corn a luz acesa a gente nao conseguia dormir.

b. dupla negativa nao + SV + nao:
Eu nao tirei foto nao.

c. negativa pOs-verbal SV + ndo:
Tudo eu fag() sabe? tem isso comigo nao.

Varios estudos focalizam a associacao da negacao com enfase
(Schwegler, 1988; Croft, 1991; Dryer, 1989; Ashby, 1981; Payne, 1985;
Hopper & Traugott, 1993; entre outros). A introduca'o de elementos enfaticos
na negacao é geralmente explicada pelo fato de que os enunciados negativos
quase semprepressuptiem a contraparte positiva no contexto, quer explicita,
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quer implicitamente (cf. GivOn, 1979). A assercao negativa contrasta com a
pressuposigao positiva e, portanto, induz uma enfase na assergao negativa.
Assim, os negadores enfaticos entram no sistema negativo como indicadores
da rejeigao enfatica da crenga explicita ou implicita do ouvinte. Via reanalise,
o elemento enfatico original se torna posteriormente um negador regular,
comum, e o marcador negativo obrigatOrio 6 eliminado.

A evolugao da particula negativa pas do trances 6 um caso bem
conhecido do ciclo da negagao. No trances informal,pas, que originalmente
significava passo e era usado opcionalmente para enfatizar verbos de
movimento, estendeu seus contextos sintaticos de tal modo que no frances
coloquial moderno ele 6 usado como o marcador negativo primal°. Estamos
defendendo a ideia de que a emergencia das estrategias de negagao no
portugues do Brasil 6 paralela a observada no frances.

Em primeiro lugar, podemos observar que na negativa padrao o
marcador negativo esta sofrendo um processo de redugao fonolOgica. No
discurso falado rapid°, o ntio acentuado 6 enfraquecido para num, ou ate
mesmo para uma simples nasalizagao, conforme o quadro 1:

Negativa pre-verbal Negativa dupla
[naw] 279 (55%) [naw] 10 (19%)
[nu] 229 (45%) [nu] 42 (81%)

Total 508 (100%) Total 52 (100%)
Quadro 1: Realizacfio do Ai° nas negativas pre-verbal e dupla

Ao reforgar a informagao negativa, ou seja, a negagao da pressuposigao,
o falante acrescenta uma segunda particula negativa n'do no fim da oragao.
Essa particula Os-verbal pode ser vista como uma estrategia restauradora,
que compensa a erosao fonolOgica do ma° pre-verbal e seu conseqiiente
esvaziamento semantic° (cf. Furtado da Cunha, 1996).

Sabe-se que a perda de morfologia atraves da erosao fonolOgica e uma
ocorrencia comum, especialmente em palavras monomorfemicas (cf. Hopper,
1994; Bybee, 1988). Por um lado, ha uma tendencia para reduzir o sinal
falado no discurso rapid°. Por outro lado, se uma forma 6 freqiientemente
repetida, ela perde sua forga expressiva. Uma estrategia recorrente para
recuperar material fonolOgico é o reforgo, atraves do qual uma construgao

580
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que se enfraqueceu semanticamente é restaurada pela adigdo de um segundo
morfema. Como resultado, surge uma construedo que cobre muito do dominio

funcional da forma antiga antes que ela sofresse redugdo e enfraquecimento.
A nova forma tipicamente comeea como uma variante usadaesporadicamente,
sua freqiiencia aumenta a medida que o tempo passa e, finalmente, ela.pode
vir a substituir a forma antiga. Como ressalta Hopper (1994: 37), sem dilvida,

o evento basic() na mudanga lingiiistica é a simples erosdo de material
fonolOgico.

Parece plausivel concluir que a negativa dupla emerge em resposta ao
objetivo do falante de reforgar uma relagdo que ja existe mas se tornou
desgastada. A redugdo fonolOgica do nag pre-verbal reflete o efeito da
repetigao sobre o significado. A freqiiencia de uso da negativa pre-verbal
cria urn potencial para a perda de informagdo. Portanto, a emergencia da
negativa dupla 6 motivada por uma pressao discursiva. A ausencia da negativa

dupla na escrita fornece evidencia positiva de sua origem interacional. Nos
textos escritos, o nao pre-verbal nao sofre redugdo e, portanto, lido ha
necessidade pragmatica para uma nova particula reforgadora, tipica da fala.

Uma evidencia para a hipotese de enfraquecimento do nao pre-verbal é

a construgao negativa Os-verbal SV + nCto. Nesse caso, podemos admitir
que a redugao do nao teria atingido seu estagio final, tendo como resultado
a perda ou eliminagdo completa desse marcador. A baixa ocorrencia de
negativas pOs-verbais nos dados e seu contexto de uso muito restrito parece
indicar que o processo de erosao do marcador negativo p6s-verbal esta ainda

em seu estagio inicial.

Desse modo, podemos atestar o papel crucial desempenhado por fatores
interacionais na emergencia de novas estrategias de negaedo no portugues
do Brasil. 0 paradigma de gramaticalizagdo nao apenas fornece uma
explicaeao da genese mas tambem do comportamento sincronico e
desenvolvimento posterior das construgOes negativas.

2. A abordagem pancrOnica da freqiiencia de uso 2

Segundo os pressupostos teOricos do funcionalismo, no continuum do

processo de gramaticalizagao, atuam como fatores de fixagao das estruturas

2 Esta secao do artigo ficou a cargo da professora Mariangela Rios de Oliveira.
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gramaticais, dentre outros, parametros relativos a freqtiencia e a adequaccto
semantica das formal que mais tendem a regularizacao ou sistematizacao.
Alem dos citados par'thnetros, contribui para essa fixacdo o principio de
iconicidade, desdobrado em seus tres subprincfpios: proximidade, quantidade
e ordenacdo linear - todos aplicaveis a explicitacao dos processos gerais e
mais sistematicos de repeticao.

0 parametro de freqiiencia corn destaque especial neste texto -
preconiza que a alta recursividade de uma estrutura nas variadas manifestacoes
discursivas faz corn que tenda a aumentar a probabilidade dessa estrutura se
regularizar lingiiisticamente. Ha estreita relacdo entre o efeito de frequencia
de usos discursivos e o aparecimento da gramatica, como apontam Du Bois
(1985), Givdn (1995) e Martelotta et alii (1996), dentre outros. Termos
repetidos em determinados ambientes textuais motivam certa padronizacao
de uso, num processo tfpico de estagio inicial de gramaticalizacao.

0 parametro de adequacao semantica refere -sea tendencia de
determinados conteildos serem mais sensiveis ao processo de regularizapo
do que outros. Assim se explicam, por exemplo, as distintas propostas de
trajetbria metafbrica rumo a crescente abstracao dos significados assumidas
pelo funcionalismo. Sweetser (1990) aponta o percurso universo historico-
social > experienciafundante > ato de fala; Traugott e Heine (1991) sugerem
a progressao espaco > (tempo) > texto; Heine et alii (1991) propOem a
sequencia corpo > objeto > processo > espaco > tempo > qualificactio
Nas tres postulacoes, o caminho rumo ao abstrato, ao desbotamento ou
transferencia semantica, tern nos procedimentos de repeticao uma de suas
estrategias basicas. Sao os termos concretos do nivel lexical, relativos
localizacao espacial ou ao dominio corporal que, retomados sucessivamente
na histbria das linguas, se transferem para outros campos de referencia
atingindo o nivel gramatical, em estagios cognitivamente mais elaborados e
mais abstratos de referencialidade.

0 principio de iconicidade, contraponto da arbitrariedade saussureana,
preve como motivado o binomio unidirecionalfuncao > forma. Fundada na
relacao de um-para-um entre o significado e sua formulapo, a iconicidade
prevista pelo processo de gramaticalizacao, a denominada iconicidade
diagramdtica, apresenta-se desdobrada em seus tres subprincipios.
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0 subprincfpio da quantidade preconiza que quanto maior, mais
imprevisfvel e saliente for um contend°, maior tambem sera a quantidade de
forma adotada para sua representagao. Este subprincfpio guarda estreita
relacao corn o trap freqtiencia (Traugott e Heine, 1991), anteriormente
mencionado como associado a gramaticalizacao. Em termos de repeticao, a
questa° da saliencia informacional se destaca no estudo da quantidade icOnica.

0 segundo subprincfpio, o de proximidade, postula que, quanto mais
prOximos estiverem dois contendos, conceptual e cognitivamente, mais
prOximas tambem deverao estar as formas que os representam. 0 taco
proximidade, assim definido por GivOn (1995), tem correspondencia com oprincipio de adjacencia, preconizado pelo autor como fator de
gramaticalizacao; segundo este princfpio, a distancia espago-temporal na
cadeia da fala tende a refletir distancia conceptual.

0 terceiro subprincfpio icOnico, o de ordenactio linear, estabelece que,
quanto mais importante, previsfvel e tematico for um contend°, mais sua
forma correspondente tendera a se localizar na parte primeira do enunciado,
em posicao de destaque. Para a abordagem da repeticao, a questa.° da
ordenagao linear é de todo relevante. As estrategias que se regularizam
encontram-se ordenada e hierarquicamente articuladas segundo padrOes
determinados pelo uso. A ordenagao linear é considerada uma restricao
gramatical basica.

Dentre os mecanismos de repeticao atuantes pancronicamente na
regularizacao gramatical, tomam-se como exemplospara esta apresentagao
aqueles relativos ao desenvolvimento e a fixacao da referencia temporal de
futuro, um tipo de freqiiencia, na terminologia de Bybee e Thompson (1997),
observado na histOria de consideravel ntimero de linguas.

Na investigagao histOrica da trajetoria de mudanga lingiifstica, uma das
maiores contribuictjes das estrategias de repeticao para a fixacao de padrOes
gramaticais encontra-se no desenvolvimento das marcas de futuro. Em geral,
tais marcas tem origem em modelos discursivos de expressao de vontade ou
desejo. Retomadas sucessivamente pelos usuarios na interagao cotidiana,
eleitas eregularizadas cada vez maispela comunidade lingiifstica, tais marcas
acabam passando por urn processo de reanalise sintatica, em que se fixam
como ordem basica para a express-do de sentido futuro. Esta iniciado, assim,
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o caminho rumo a gramaticalizacao - de uma estrutural opcional, discursiva,
para uma ordenagao regular, sistematica. A etapa seguinte representa a
passagem da sintaxe para a morfologia, corn a crescente reducao semantica
e fonolOgica prevista em processos como esse.

Em portugues, assim foi o caminho percorrido na expressao do futuro
do presente, exemplificado nas series hei de falar > falar hei > falarei,
correspondentes, de forma geral, a mudanga discurso > sintaxe > morfologia.
Nao se trata tao somente da alteragao verificada na integragao do piano
formal; o contetido tambem passa por transformagao, transformaga'o esta
identificada fundamentalmente pelo desbotamento semantico do verbo haver,
que atinge seu ponto de maior opacidade como desinencia modo-temporal,
num estagio em que se torna quase imperceptivel o sentido inicial de expressao
de vontade.

Essas alteragoes nos pianos semantico e sintatico sao nomeadas por
Bybee e Thompson de efeito de reducao, uma das consequencias pancronicas
da freqiiencia na sintaxe. Segundo as autoras, estruturas lingilfsticas altamente
repetidas funcionam como estrategias autonduicas, a semelhanga das demais
atividades de producao humana. Em conseqiiencia desse automatismo, tais
estrategias tornam-se cada vez mais eficientes na interagao, deixando de
representar apenas uma das possfveis alternativas de comunicagao e passando
a constituir a estrutura gramatical consagrada pela comunidade lingtifstica.

A gramaticalizacao da expressao de futuro em portugues comprova
tambem o segundo efeito de freqiiencia na sintaxe proposto por Bybee e
Thompson, complementar ao efeito de reducao referido trata-se do efeito
de conservactio, segundo o qual, a retomada freqilente de uma forma faz
corn que sua representagao sej a cada vez mais fixada, facilitando sua
acessibilidade em novas oportunidades. Uma das consequencias mais visfveis
do efeito de conservagao das estruturas lingifsticas estaria nos casos de
irregularidade, comprovadores da retencao pela repeticao. Atraves do efeito
de conservagao assim proposto, seria justificavel a alomorfia da desinencia -
rei na primeira pessoa do singular, que estaria tao somente retendo sua
irregularidade originaria, atraves de hei. Note-se que, mesmo diante de tantas
alteragOes e reducties funcionais e formais sofridas por esta expressao de
futuro portugues, foi conservada a singularidade alomOrfica de tal referencia.
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Assim posto, é possivel constatar que as estrategias de repetigdo, ao
longo da histOria dos fatos lingilisticos, tem produzido dois resultados distintos
e complementares, responsaveis tanto por desgaste e degeneragdo (efeito de
redugdo) como, por outro lado, por retengao e singularizagdo (efeito de
conservagao). Esses dois efeitos respondem, respectivamente, pelos
fenomenos de automagdo e de irregularidade verificados nos padrOes
gramaticais das linguas em geral.

A evidencia do carater pancronico desse processo, que conjuga reanalise
sintatica e mudanga ou conservagdo semantica, se encontra na sincronia atual
da lingua portuguesa. Nos dias de hoje, embora haja a disposigdo dos usuarios
uma desinencia verbal gramaticalizada para a representagao futura, corn suas
marcas flexionais sistematicas, ha forte tendencia para a utilizagdo de perifrases
para essa representagdo. Atraves da repetigdo, fica cada vez mais regular e
automatic° no portugues do Brasil o uso de sintagmas do tipo vou falar, ao
inves de falarei, vai falar, no lugar de falarci; ou ainda vamos falar, mais
freqiiente do que falaremos. Trata-se de procedimento semelhante ao
verificado com o futuro do presente em sua evolugdo desde a origem latina.
Tal como haver, a forma verbal it encontra-se, nesse processo, mais
abstratizada. A ideia basica de deslocamento no espaco transfere-se para
deslocamento no tempo, confirmando a trajetOria da mudanga linguistica
assumida pelo funcionalismo.

Outra estrutura resultante da reanalise de padrOes discursivos como
padrOes gramaticais, exemplificadora do efeito de freqiiencia na sintaxe e
que vem progressivamente se regularizando no uso coloquial e oral para a
representagao de obrigatoriedade, de um fazer futuro, é o sintagma ter que
+ infinitivo. Em tenho que falar, tem que falar ou temos que falar, nao ha
praticamente mais condigdo de se identificar alguma autonomia da forma
verbal ter, seja do ponto de vista semantic° (a ideia concreta de posse foi
perdida) ou sintatico (ndo se pode the atribuir status oracional pleno). 0 fato
de essa expressao se encontrar assim tao fortemente vinculada conceptual e
formalmente, na representagdo e fixagdo de uma organizagdo semantico-
sintatica, indica tratar-se de urn processo de gramaticalizagdo em pleno curso,
desencadeado pela alta recursividade, pela continua reiteragao por parte dos
usuarios desse arranjo estrutural.
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Series como tenho que falar/vou falar/falarei, tem que falar/vai falar/
falara ou ainda temos que falar/vamos falar/falaremos configuram-secomo
formas em competigao momentanea na historia do portugues, conforme se
encontra em Hopper (1991). Representam distintas camadas polissemicas
que passaram a integrar o paradigma gramatical em diferentes estagios da
mudanga linguistica. Series como essas convivem durante periodos
indeterminaveis, possuem idades distintas (as mais recentes sao as mais
extensas em termos formais) e funcionam complementarmente na
representagdo da referencia de futuro, condicionadas que estao a variaveis
como: tipo de texto, modalidade e grau de formalidade, dentre outras.

Segundo Bybee (1988), a trajetOria de mudanga dos sentidos lexicais
rumo aos gramaticais pode ser identificada numa mesma lingua, por intermedio
da investigagao de suas distintas etapas de evolugao, ou tanslingiiisticamente,
=ayes da analise de varias linguas. Dados relativos a outras linguas vem
confirmar o carater pancronico do efeito da freqiiencia de uso na referencia
de futuro. Um exemplo classic° utilizado pelo funcionalismo nessa
demonstragdo e o que ocorre corn o Tok Pisin, lingua originaria do pidgin de
mesmo nome de Papua/Nova Guine, como demonstram Sankoff e Brown
(1976), em A origem da sintaxe no discurso. A forma de representagdo de
futuro nessa lingua é o que resulta da redugao semantica e estrutural de um
termo adverbial de tempo que, usado reiteradamente, passa a assumir uma
designagdo modo-temporal de futuro, atraves da trajetOria bai em bai (daqui
a pouco; pouco a pouco) > bambai > bai (morfema modo-temporal de
futuro).

Meillet (1948), em A evoluctio das formas gramaticais, atesta a
tendencia generalizada de utilizagao de formas de manifestagao de
intencionalidadepara indicar awes ainda nao realizadas, originado-se, assim,
paradigms gramaticais de tempo futuro nas linguas em geral. Ao exemplificar
o efeito de tal uso, o autor destaca uma das expressOes de futuro do fiances
na atualidade - paralelo ao que j a verificamos no portugues que se origina
da evolugdo j'ai a finir > je finir ai > je finirai. Constata Meillet que o verbo
avoir, em situagoes como essa, nao mais preserva o sentido original de posse,
perdendo seu valor expressivo concreto, uma vez que se encontra
intrinsecamente unido a forma infinitiva. Conclui o autor, antecipando-se
proposta funcionalista da origem discursiva da gramatica, que o desejo de
expressao gera estruturas sintaticas que, pela freqiiencia de uso, perdem status
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infonnacional, abstratizam-se, epassam a funcionar como formas gramaticais,
mais integradas conceptual e formalmente.

Meillet destaca a sintaxe como primeiro nivel de gramaticalizacao, como
conseqUencia natural e previsivel da consagracao e da convencionalizacao
pela interagao social linguistica. Para ele, se a ordem em latim era questa°
expressiva ou pragmaticamente condicionada, nas linguas romanicas a
situacao é outra: a ordem possui valor gramatical, corn implicacoes sintaticas,
morfolOgicas e fonetico-fonolOgicas.

A expressao de futuro do ingles representada pela forma will tambem
resulta do efeito de freqUencia de uso. Okamura (1996) aponta duas funcoes
atuais para essa particula: uma de referencia de futuro, o que chama de futuro
puro, e outra de modalizacao. De acordo corn o autor, o futuro puro will,
estagio mais gramaticalizado dense termo, tern origem num primitivo item
lexical de expressao de desejo ou intencao, que teria se auxiliarizado, perdendo
assim o status de verbo pleno; em face posterior, will reduz sua funcao
referencia de futuro. A particula will, no ingles atual, possui, portanto, dupla
funcionalidade, modal e temporal, evidenciando um processo marcado pela
conservacao formal e pela reducao semantica.

0 que procuramos demonstrar aqui sao os efeitos de urn dos
procedimentos mais comuns no uso linguistic°, a repeticao, como estrategia
de regularizacao e de convencionalizacao ao longo da historia das linguas.
Segundo Haiman (1994), assim como os demais mecanismos que se retomam
e automatizam no ambito cultural, as construcoes gramaticais sao resultado
tambem de estrategias de repeticao que conduzem a ritualizacao e
convencionalizacao. Atraves da freqUencia de uso, elas se fixam cada vez
mais, se tornam sistematicas, eleitas como padrao da expressao
Em uma palavra - gramaticalizam-se.

Esse processo, extremamente marcado pelo efeito de reducao e
parcialmente marcado pelo efeito de conservagao, nao se resume a alteragao
ou nao da configuragao formal das expressOes lingiiisticas. A freqUencia de
uso tern estreita correlacao corn as estrategias de representacao mental. Sao
conteUdos que se transformam e especializam; nogOes que se integram e
refinam. Trata-se da passagem da referencia lexical, externa, transparentee
motivada, para a referencia gramatical, interna, progressivamente mais opaca
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e convencional. Os significados concretos dao lugar as nogOes lOgico-
formais. Manifestagoes de desejo e de intencao, no nivel do discurso, sao
regularizadas para a representaedo modo-temporal de futuro, no nivel da
gramatica. A criacao se transforma em sistematizagdo. Assim ocorre as
manifestagoes culturais, assim ocorre aos usos linguisticos.

3. A interagao sincronia/diacronia na integragdo sintatica

No processo de integragdo sintatica por encaixamento no portugues,
temos o ciclo seguinte:

* parataxe > hipotaxe apositiva > subordinagdo com quod >
subordinagao com infinitivo e acusativo para sujeito distinto, encaixamento
corn apagamento de sujeito identico da encaixada.

Essa trajetbria mantem estreita correlagdo corn os tres grander tipos de
verbos. Os verbos proposicionais exprimem, deuma maneira geral, julgamento
de ordem intelectual sobre algum fato, como os verbos achar,pensar e saber.
Os emotivos exprimem um julgamento de ordem pessoal em que os sujeitos
exercem - ou tentam exercer - uma manipulagdo sobre o sujeito da clausula
subordinada, como querer, deixar e desejar. Os verbos efetivos sao os que,
concretamente, efetuam os processos contidos no verbo principal, sendo
conhecidos como auxiliares - a exemplo de estar, scar epoder

Apresentamos a seguir a an alise sincronica e diacronica do verbo achar,
na sua trajetOria de integragdo sintatica, que percorre os estagios parataxe >
hipotaxe > subordinaeao > encaixamento no sistema de combinaedo de
clausulas substantivas no portugues arcaico e contempordneo.

A hipOtese por nos acolhida preve que, ao contrario do que proptiem
os neogramaticos que fazem a construgdo com quod posterior a construed°
sintetica -, corn os verbos proposicionais, emprimeiro lugar deu-se a utilizacao
de quod corn fungal° demonstrativa indefinida, em que a cldusula subordinada
seguinte tinha carater de aposto:

(8) Credo quod terra est rotunda.

3 Esta secio ficou a cargo do professor Sebastiao Votre.
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Segundo nossa hipOtese, corn o processo de integragdo semantica esua contraparte sintatica, em algumas construgOes suprimiu-se o conector
quod. Conseqiientemente, resultou:

(9) Credo terra est rotunda.

Entretanto, esse contexto foi alterado por reinterpretagdo morfo-
semantica: o nome terra passou a ser interpretado como objeto direto doverbo credere, assumindo a morfologia de acusativo, de que resultou areandlise do sujeito da subordinada para acusativo da principal; corn isso overbo da subordinada, sem ter corn quern concordar, ficou na forma de
infinitivo:

(10) Credo terram esse rotundam.

Estava implantada na lingua a construed°, altamente integrada, de
infinitivo corn acusativo.

Esse processo nao foi plenamente produtivo. Sobretudo, nao foi
categorico. Assim, algumas construgOes, cujos sujeitos dosverbos principais
nao exerciammanipulagdo sobre o sujeito da subordinada, mantiveramrelativa
autonomia sintatica da subordinada. E o caso de certos verbos proposicionais,
como dizer, falar, declarar. A subordinada mantem sujeito prOprio e verbo
na forma finita, no modo indicativo:

(11) Eu disse que o dia estava lindo.

Por onto lado, o processo foi altamente produtivo quando se verificava
urn grau major de manipulagdo entre o sujeito do verbo da principal e osujeito da subordinada, como nos casos de verbos sugestivos, a exemplo de
achar, imaginar,pensar, em contextos tensos, em que a sintaxe revela pressao
graves do futuro do presente e do pretdrito na forma subordinada:

(12) Eu acho que voce deveria mudar-se pra Paraiba.
(13) Eu imagino que ele deverd sair.
(14) Eu penso que ele deveria sair.



FURTADO DA CUNHA ET ALLI 103

0 quadro de pressao e manipulagao é mais transparente no caso dos
verbos propriamente emotivos, tais como querer, pretender, propor. Nos casos
de sujeito distinto, a manipulagao do sujeito da principal se manifesta no
modo subjuntivo. No caso de sujeito idantico, entra uma forma reduzida,
corn apagamento do sujeito na subordinada:

(15) Eu quero que voce saia. Eu quero sair.
(16) Eu queria que ele saisse. Eu queria sair.

Utilizamos na parte sincronica do estudo o corpus Discurso & Gramatica
- a lingua falada e escrita na cidade do Rio de Janeiro. Analisamos as
entrevistas dos 93 informantes e todos os textos, orais e escritos, por eles
produzidos. Os tipos de textos sao: narrativa de experiencia pessoal, narrativa
recontada, descricao de local preferido, relato de procedimento e relato de
opiniao.

Comparamos os achados corn urn corpus do portugues arcaico, centrado
em Vita Christi, A Demanda do Santo Graal e Boosco Deleitoso, sabendo
embora dos problemas de tal comparagao.

Apoiamo-nos fortemente na professora Rosa Virginia (1991):

"Caracteriza a documentagao escrita dessa epoca a variagao. Nao apenas
variagao na grafia as primeiras propostas de ortografia para o portugues se
iniciam nos meados do seculo XVI - mas tambem a variagao na morfologia e
na sintaxe. Pe la variagao grafica se podem depreender indicios de realizacOes
fonicas conviventes entao e pela variagao morfolOgica e sintatic.a podem ser
percebidas possibilidades estruturais, entao em uso, que sao indicadores para
mudangas que depois vieram a ocorrer e que, a partir da normatizacao
gramatical, a documentagao escrita exclui, ja que serao sempre algumas das
variantes as selecionadas para o uso escrito normativizado das linguas. Com
isso queremos por em destaque o fato de que o texto escrito do period°
arcaico se aproxima, em geral, mais da fala do que os textos escritos
posteriores a normativizacao gramatical".

Vejamos os resultados do verbo achar, estudado corn auxilio da bolsista
de Iniciagao Cientffica do nosso grupo de estudos, Rosa Lucia Pereira Virgilio
Neves. 0 estudo sobre a sincronia e a diacronia do verbo achar oferece

590
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pontos para uma reflex-do interessante a respeito da integragdo entre as duas
perspectivas: a sincronica e a diacronica.

Temos evidencia histOrica do use de achar em construcao de infinitivo
corn acusativo no portugues arcaico, impossivel sequer de ser compreendida
hoje, o que indica quehouvereorganizagdo sintatica desse verbo. Examinamos
o portugues arcaico, que se situa entre os seculos XIII e XV, ja que esse
period° marca o infcio da histOria escrita da lingua portuguesa, precisamente
corn o Testamento de Afonso II, datado de 1214, e a Noticia do Torto, escrita
entre 1214-1216.

Pesquisamos em fontes variadas da epoca arcaica, e formamos um
corpus de 168 ocorrencias. Constatamos no corpus arcaico seis clausulas do
verbo achar ocorrendo corn o infinitivo de outro verbo mais o acusativo,
como nos exemplos que se seguem:

(17) "E madou vijnr comigo hua muy honrada dona diaconyssa, per
nome chamada Romana, a qual, quando ueo, achou iazer aos
pees do sancto bispo Nono Pelagia corn gran planto e doo."
(Crestomatia arcaica p. 96)

(18) "E seja o vagar e a folga do solitario temperada e branda, e o
apartamento do ermo seja assessegado e pacific° e nom cruel e
fero, em tal guisa que aqueles que i veerem maravilhem-se da
humanidade e da caridade que viirem e acharem morar em o ermo,
a qual é vida esterrada das cidades;"
(Boosco Deleitoso p. 117)

No exemplo (17), pode-se observar a forma verbal "achou iazer" corn
o objeto direto "a quar , e no exemplo (18) a forma verbal "acharem morar"
e o objeto direto "que ". Esse tipo de construcao, ou seja, infinitivo corn
acusativo, foi pouco freqiiente no corpus, apenas 5,2% das ocorrencias. Esse
resultado demonstra que essa construcao estava sendo pouco utilizada no
period° arcaico, pelo menos corn o verbo achar. Essa forma representa urn
residuo do latim no portugues arcaico que, corn o tempo, desapareceu, pois
nao ocorre no portugues atual.
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Os dados mostram que as formas associam-se a novos significados,
num continuum temporal, num processo metafOrico unidirecional, em que
os significados mais abstratos sac) derivados progressiva e cumulativamente
de sentidos mais concretos.

Segundo essa proposta, a mudanga se processa conforme a seguinte
escala de abstragdo crescente: corpo > objeto > processo > espaco > tempo
> qualificapo. As mudangas processadas em cada item ou construed° podem
ocorrer ou nao em todas as etapas da escala. No nivel semantico, constatamos
que no latim o verbo achar (afflare) significava primeiramente `soprar'. No
entanto, sua evoluedo semantica e tambem sintatica ja se inicia nessa fase.
Assim, explica-se a evolugdo semantica pelo fato de o vocabulo ter.origem
na linguagem dos cagadores: do sentido primitivo do latim `soprar' passou-
se ao de `sentir a proximidade da caga pelo odor', `farejar' e, dal, `descobrie,
`encontraf (a caga). Silva Neto salienta ainda que "a evolugdo semantica de
afflare ate achar mostra a evidencia que o ato de achar pressupOe uma
busca intencional, o resultado de quem, antes, procurou". Quanto a evolugao
sintatica, Silva Neto salienta que "no curso da histOria da latim muitos verbos
intransitivos passaram a construir-se corn acusativo, isto 6, objeto direto".
Assim, "onde se diria, sucessivamente Canis afflat (intransitivo) e Canis
afflat venatum (transitivo). De o cao fareja a cap passava-se, naturalmente,
a o cao acha a cap".

Podemos considerar que a trajetOria de mudanga do verbo achar segue
as seguintes etapas da escala de Heine: corpo (afflare - soprar) > espaco
ftsico (achar algo no espago fisico), sem passar pela etapa de objeto >
processo.

Como ja foi dito, a mudanga sintatica do verbo achar ja tinha se
processado no latim. Ou seja, de verbo intransitivo passara a construir-se
corn acusativo, isto 6, com objeto direto.

Do princfpio da iconicidade, destacamos o subprincipio da adjacencia,
que 6 de fundamental importancia neste estudo para explicar o grau de
integragao sintatico-semantica do verbo achar em clausulas com complemento
oracional. Segundo esse principio, "a distancia espago-temporal no fluxo de
fala tende a refletir distancia conceptual" (Giv6n, 1995:179). Assim, as
estruturas sintaticas mais integradas refletem maior integragdo no piano
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conceptual, e as menos integradas refletem menor integragao no piano
conceptual.

Vejamos o quadro sincronico. Quanto ao status do verbo, de natureza
proposicional, encontramos no corpus estudado 241 clausulas do verbo achar
com complemento oracional. Os sentidos de achar foram classificados a
partir da analise dos dados, em ties diferentes tipos:

a) proposicional de incerteza epistemica: (19) acho que ele era
nadador... professional... (Erica - 3° grau);
b) proposicional de percepgao: (20) acho que... essa selegao nao esta
boa... apesar de... ter sido... classificadapra (Jose - CA adulto);
c) emotivo de sugestao: (21) eu acho que as pessoas deveriam
contribuir... ne? (Jorge - 3° grau).

0 quadro (2) mostra o niimero de ocorrencias e a freqiiencia desses
tits diferentes sentidos do verbo achar e o quadro (3) a sua ocorrencia nos
diferentes tipos de texto:

Sentidos de `achar' Apl./T Freq.
Incerteza Epistemica 124/241 51,4%

Percepcdo 86/241 35,6%
Emotivo de Sugest5o 31/241 12,8%

Quadro 2: Sentidos do verbo achar

Tipo de texto Parte oral Parte escrita
Apl./T Freq. Apl./T Freq.

Narrativa de experiencia
pesso al

23/200 11,5% 03/41 7,3%

Narrativa recontada 25/200 12,5% 06/41 14,6%
Descrigao de local preferido 07/200 3,5% 03/41 7,3%
Relato de procedimento 07/200 3,5% - -
Relato de opinido 138/200 69%

_

29/41 70,7%
Quadro 3: Frequencia da oeorrencia do verbo acharnos tipos de textos
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Verifiquemos agora no corpus sincronico se ocorre gramaticalizagdo
corn a express-do epistemica 'eu acho' quando esta se encontra no final da
clausula, deiXando de ser a cldusula principal e passando a ser interpretada
como parentetico epistemico (isto 6, expressdo epistemica consistindo de
urn sujeito e de urn verbo que aparece no final de uma clausula). Temos
alguma evidencia de urn possivel processo de gramaticalizagdo da construed°
eu acho, no portugues falado contemporaneo, nao atestado no passado. Para
tal, vale confrontar o estudo sobre o portugues corn o estudo correspondente,
realizado por Sandra Thompson e Anthony Mu lac (1991), sobre as
construgoes I think e I guess, no ingles.

Encontramos no corpus estudado dois casos do verbo achar
comportando-se como urn `parentetico epistemico'. Como no exemplo
seguinte:

(22) of eu estava no colegio... era... aula de ciencias... eu acho
(Viviane - 8a s6rie);

E no exemplo que se segue:

(23) E: e- agora eu queria que voce me dissesse... como 6 que 6 o...
o lugar onde voce mais gosta de ficar na sua casa...

na minha casa... uhn (. .) geralmente 6 na cozinha que a
gente esta conversando... fazendo alguma coisa pra comer... ne?
enfim .6- e mais ou men os na cozinha... eu acho... (Regina - 3° grau).

No ingles ocorre urn fenomeno semelhante corn a expressdo I think, como
no exemplo de Thompson e Mulac (1991:313), que se transcreve a seguir:

(24) It's just your point of view, you know what you like to do in your spare
time I think. (E seu ponto de vista, voce sabe o que gdsta de fazer em
seu tempo livre, eu acho.)

Thompson e Mulac (1991:313) estudaram esse fenomeno, partindo
do pressuposto da ligagdo entre o fenomeno conhecido na grarnatica inglesa
como 'that-deletion' (a supressdo do that), ilustrado em (25) e (26) e a
gramaticalizagdo de expressdo epistemica ilustrada em (26) e (27):

594
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(25) 1 think that we're definitely moving towards being more technological.
(Eu acho que estamos definitivamente caminhando para ser mais
tecnologicos)

(26) I think 0 exercise is really beneficial, to anybody.
(Eu acho exercicio a realmente util para todos)

(27) It's just your point of view know what you like to do in your spare
time I think.
(E seu ponto de vista, voce sabe o que fazer em seu tempo livre,
eu acho)

T & M propoem que "o que tem sido pensado sobre a supressao do that
entendido melhor como uma alternativa entre construgOes como (25), em

que I e think sao sujeito e verbo, com that introduzindo uma °raga() subordinada
e construgOes como (26) e (27) em que o I think é uma expressao epistemica,
representando o grau de comprometimento do falante (Palmer 1986:51,
Traugott 1989), funcionando aproximadamente como um adverbio epistemico,
tal como talvez corn a oragao corn que ele esta associado." T & M interpretam
casos como (26) e (27) como versOes gramaticalizadas de (25).4 mesmo
tendemos a fazer, em relagao as construgOes como (22) e (23).

Em sintese, o olhar para as duas perspectivas, sincronica e diacronica,
nos permite a) identificar urn uso mais integrado de achar no portugues
arcaico, que nao mais ocorre no portugues contemporaneo; b) identificar
um uso novo, aparentemente em infcio de gramaticalizagao no portugues
contemporaneo, para o qual nao temos forma atestada no portugues arcaico
(ou: assimpostulada, exatamente por nao termos evidencia de sua ocorrencia
naquela fase da lingua).

4. ConsideragOes finals

A analise dos fatos aqui desenvolvida sugere que a interagao/
interdependancia sincronia/diacronia 6 fundamental na compreensao do
processo de gramaticalizagao. Alem do exame sincronico das formas
gramaticais como urn fenomeno discursivo-pragmatico, primariamente
sintatico, cabe tambern investigar a origem dessas formas no discurso e as
trajet6rias de mudanga por que passam.
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SOBRE A FORMA DO PARTICIPIO DO PORTUGUES E 0
ESTATUTO DOS TRAcOS FORMA'S.*

(On the Form of Portuguese Past Participle and
the Status of Formal Features)

Lucia LOBATO (Universidade de Brasilia)

ABSTRACT: This paper shows that Portuguese has three types ofpast participle
formations, which share the presence of the string [stressedV + C + V] and
differ with respect to its location within the word: (A) [stressedV
+ C + V]], for all conjugations, (B) [[...stressedV...+ C]Roo, + V], for 1st
conjugation, and (C) [ [...stressed V Root +1 4- C + VJ, for 2nd and 3rd
conjugations. The specific proposal of the paper is that there is an abstract
structure offormal features underlying both the morphophonological form
and grammatical semantic interpretation: those formations resultfrom the
participial interpretation being met at these three locations. This analysis is
an extension of Chomsky's (1995) proposal about formal features.

RESUMO: Este trabalho mostra que o portugues tem tres tipos de formacao
de participio passado, que compartilham a presenca da seqiiencia
[Vacentuada + C + V] e diferem a respeito de sua localizacao dentro da
palavra: (A) [[...]Radical + [Vacentuada+ C + V] ], para todasas conjugacties,
(B) [[...Vacentuada... + C]Radical + V], para is conjugacao, e (C)
[[...Vacentuada...]Radical + C + V], para 2a e 3" conjugardes. A proposta
especifica do trabalho é que lui uma estrutura abstrata de traps formais
subjacente tanto &forma motfofonologica quanto a interpretacao semantica
gramatical: aquelas formacoes resultam de a interpretacao de participio
ser satisfeita nessas tres Essa andlise a uma extensao da
proposta de Chomsky (1995) sobre traps formais.

KEY WORDS: Portuguese past participle; Double participles;
Morphophonology; Formal features.
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PALAVRAS-CHAVE: Participio passado do portugues; Participios duplos;
Morfofonologia; Traps formais.

0. Introducao

Na morfologia verbal do portugues, um fato interessante chama a
atencao e se mantem inexplicado: a existencia, para o mesmo verbo, de duas
formas de participio passado uma dita regular, comuso de vogal tematica
verbal, a qual 6 portadora do acento tonic°, dal ser essa forma arrizotonica,
e a outra dita irregular, sem uso de vogal tematica verbal e corn acento sobre
o radical, sendo essa forma entao rizotonica como em expulsado/expulso,
pegado/pego. A primeira vista, poderia parecer que as formas irregulares
sao reducOes das regulares. Essa hipOtese ja foi descartada por Said Ali (1919/
1966), em seu excelente estudo da questao.'S Said Ali observa que as formas
irregulares nao sao "desvios ulteriores de processor gerais preestabelecidos"
e aponta evidencias empiricas nesse sentido. Uma 6 o fato de, em termos
diacronicos, qualquer uma das duas formas poder, em principio, preceder a
outra. As vezes, de fato, a forma regular 6 mais antiga, e a irregular mais
recente, como parece ser o caso de elegido/eleito. Mas, outras vezes, a forma
regular 6 na verdade a mais recente das duas. Cita exemplos desse tipo em
que o participio irregular "ficou desaloj ado": absolvido/absoluto, cingido/
cinto, despendido/despeso, defendido/defeso, dividido/diviso, resolvido/
resoluto. Em outros casos ainda, a forma regular é antiga na lingua e de uso
corrente ate hoje, e nao ha registro da forma alatinada: "Movido, metido e
metudo, recebido e recebudo, vencido e vencudo, vivido, mencionam-se a
mhido nas cronicas e nos primeiros documentos; porem, em nenhuma parte
se encontram vestigios do uso de participios correspondentes as formas latinas
motum, missum, receptum, victum." Outra evidencia 6 o fato de haver casos
em que, como ele diz, "nao se descobre como poderia ela [a forma irregular]
ter provindo da forma regular mais extensa. A maior parte das vezes, pelo
contrario, 6 vocabulo que precedeu a criagao do verbo e se incorporou a sua
conjugagao." E ilustra: "Assim observamos junto do participio normal
entregado o concorrente terrivel entregue. Ja o seu aspecto externo nos
surpreende. Excetuada a palavra livre urn adjetivo que tambem faz de
participio nao sabemos de outro exemplo de forma participial em -e em

1 o texto de Dificuldades da Lingua Portuguesa passou a incluir o capitulo sobre participios
duplos a partir da 2a edicao, de 1919. As citacoes neste artigo sac) de trechos das paginas 126-
129 da 6a edicao, de 1966, e atualizam a ortografia.
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todo o portugues literario desde o seu comego ate o fim da era seiscentista,
e ainda mais tarde." Said Ali aceita entao que tenha se formado primeiro o
adjetivo entregue (em sintaxe do tipo ser entregue de alguma cousa), e a
partir dele o verbo entregar, passando o adjetivo em seguida a ter funcao
tambem de participio. Sobrepago diz: "0 latim so legoupacatum As linguas
romanicas, e o particfpio pago dprivativo do portugues. Supo-lo nascido da
forma mais extensa seria hipotese gratuita, contraria as leis foneticas." 2
Evidentemente, se nao ha relagao derivacional entre as duas formas de
participio que urn mesmo radical verbal gera, tem de estar havendo algum
processo mais abstrato que leva a prodncao das duas.

Neste trabalho faremos urn breve exame dos participios portugueses,
tentando contribuir para o entendimento da questao da sua forma. No entanto,
estenderemos nossa atencao aos verbos que geram participios tinicos. Dada
a limitagao do escopo do trabalho a configuragao morfofonolegica, nao nos
deteremos na questao da categoria gramatical um ponto sobre o qual
muito se escreveu nos tiltimos anos. 3 Em virtude dessa exclusao, e poruma
questao de simplicidade, examinaremos somente participios que tem use
verbal, e formas nao-verbais se serao citadas en passant. Corn isso, estaremos
tambem deixando de lado, neste momento, as questoes argumental e

2 Camara (1972: 138-139, 1979: 160-161) esclarece que existem dois tipos de processos historicos
de formacao de participio rizotonico no portugues: (1) persistencia no portugues de participios ji
existentes em latim classic° e latim vulgar, ou estabelecidos no latim vulgar (dito, escrito, vindo,
etc.), (2) formacoes novas no portugues. Distingue tres tipos de processos de formacoes novas: (i)
Formacao a partir de adjetivo proveniente de participio latino e que "foi novamente associado ao
verbo respectivo (preso,paraprender;aceso, para acender; extinto, para extinguir), ou foi associado
a um verbo derivado daquele de que era o participio (aceito, verbo accipere, para aceitar; expresso,
verbo exprimere, port. exprimir, para expressar, expulso, verbo expellere, port. expelir, para
expulsar)." (ii)U so como participio de urn adjetivo cognato (livre, para livrar, limpo, para limpar)."
(iii) Finalmente, "criacao de novos participios desse tipo, pelo mecanismo de acrescentar ao radical
verbal a vogal de urn tema nominal em -o ou mesmo em -e (pago, para pagan; ganho, para ganhar;
gctsto, para gastar; entregue, para entregar)." Acrescenta que a formacao de participios rizotOnicos
é "mecanismo dinamico que tende a se expandir". Alem de produtivas, essas formacoes rizotOnicas
obedecem a um padrao bem regular de formacao, como tentaremos mostrar neste artigo. Dado isso,
seria mais apropriado evitar chami-las de irregulares, se bem que, porrazoes de estilo e simplicidade,
as vezes assim as denominaremos. Camara (1970: Capitulo XIV) ji havia explicitado que para os
"verbos ditos `irregulares'" ha "umapadronizacab tambem" e optoupelo uso das express6es "padrao
geral" e "padrao especial" para referencia as formac6es regulares e irregulares, respectivamente.
'A respeito do portugues, V. Azevedo (1974, 1975), Arruda (1978), Casteleiro (1981), Lemle (1984),
PimentaBueno (1986), Schmitz (1984, 1989), Gamarski (1996), Gouvea (1996) e Pires (1996).
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aspectual.4 Duas outras questOes importantes que tern chamado a atencao
dos estudiosos ficardo igualmente fora do escopo deste trabalho: a questao
da variacao entre as duas formas de participio para urn mesmo verbo e a
questao da produtividade das formagOes rizotonicas.5 Nosso objetivo sera
bem preciso. Primeiramente, aceitando a conclusao de Said Ali de que os
participios regulares e irregulares tern formagOes independentes, nao
ocorrendo derivagdo de urn a partir do outro em qualquer nivel que seja, nos
perguntaremos o que determina a realizagao morfolOgica do participio
portugues como arrizotonico e/ou rizotonico. A partir dal todo o artigo se
voltara para a tentativa de encontrar evidencias indicadoras (i)da existencia
de carater determinfstico relativo na realizacao morfolOgica do participio
portugues e (ii) da existencia de informagOes subjacentes levadas em conta
pela lingua nessa realizacao morfologica. A proposta do artigo é que essas
informagOes subjacentes correspondem a uma certa configuragdo estrutural

4 A questao argumental cruza a questao categorial, e tern a ver corn os argumentos selecionados
pelo item. Sobre a questao aspectual das formas -DO do portugues, conhecemos somente Schmitt
(1996), que, no entanto, dedica-se as ocorrencias adjetivais dessas formas.
5Barbosa (1993:51) afirma que "a variacao real é muito restrita, pois ela soexiste entre os itens
ganhado/ganho". Efetivamente, os candidatos a variantes sao muito limitados, pois se restringem
aos pares em que a forma rizotonica 6 usada em amplos contextos, incluindo ocorrencia corn
ter, ser e estar, como acontece corn aceito, entregue, ganho, gasto, pago e pego. Tambem
ocorre variacao regional. Rodrigues (c.p.) informou-nos sobre o use normal das formas abrido
(V) e escrevido (V, A) em Minas Gerais, regiao de Matutina, Sao Gotardo e Tiros (Trifingulo
Mineiro), onde a forma aberto tambem existe, mas como forma adjetival (porta aberta 'open
door'). Segundo ela, essa variedade da lingua foi influenciada pela variedade do portugues
falada na Ilha da Madeira, e tern a propriedade de usar o b pelo v em formas como bassoura e
trabesseiro. A variacao tambem se di em termos diacronicos. Existem verbos que so tern a
forma rizotonica atualmente, mas que tiveram ambas no portugues arcaico, como mostra Said
Ali corn o exemplo escrevido. Em outros casos, foi a forma rizotOnica que se perdeu, como
ilustra esse autor: a lingua conheceu assolto e ausoluto, como participios de absolver, mas hoje
somente se usa absolvido. Alem disso, a maioria das formas rizotOnicas 6 criacao nova do
portugues, como afirma Camara (1972, 1979) (V. N. 2). A produtividade do processo de formagao
rizotOnica a confirmada pela criacao espontanea, na lingua oral, de formas novas de participio,
que, no entanto, causam riso. Barbosa (1993) cita chego, espalho, perco, prego, trago, que
formam pares corn chegado, espalhado, perdido, pregado, trazido. Mary Angotti (c.p.) atestou
o par compro/comprado ("A diretora tinha compro os carimbos e nao chegou ate hoje."). Essas
formas nao tern apresentado flexao, em virtude de ate agora so terem ocorrido em contextos corn
ter/haven A questao da variacao (em termos sincronicos e diacrOnicos) entre as duas formas de
participio para urn mesmo verbo e da produtividade da formacao rizotOnica se entrecortarn.
Pode-se presumir que a variacao sincrOnica no 'ambito de uma dada variedade da lingua 6 uma
etapa num processo major de mudanca. Essa ideia 6 favorecidapela intuicao de que nao existem
sinonimos perfeitos. A produtividade da formacao rizotOnica seria decorrencia desse processo
de mudanca. A respeito do fenOmeno de variacao morfossinatica, V. Kroch (1994).
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dos elementos de base construtores de estruturas (no sentido amplo da
palavra, abrangendo construgdo morfolOgicae sintatica) os tragos formais.
Esses tracos sdo ` formais' em oposigdo aos tragos semanticos e foneticos,
como [Humano] e [Nasal], que sdo tracos `substantivos' (cf. Chomsky,1995,
1988). Chomsky caracteriza os tragos formais como capazes de provocar
operagoes computacionais. Se a argumentagdo deste artigo estiver correta,
esses tragos tern efeito nao somente nas operagoes sintaticas, mas tambem
na produgdo da prOpria forma fondtico-fonolOgica dos itens lexicais. A
argumentagdo vai se restringir a defesa da existencia daquelas informagoes,
sem procurar identifica-las precisamente.

1. Generalidades distribucionais da forma dos particlpios portugueses

1.1. Re lagdo radical / forma do participio

Os verbos do portugues que formam participio se distribuem em tres
classes, quanto a essa formagdo: (i) verbos para os quais sO existe a forma
arrizotonica: aborrecer: aborrecido, amar: amado, cantar: cantado, formar:
formado, ler: lido, preocupar: preocupado, sair: saido, ser: sido, sorrir:
sorrido, ...; (ii) verbos para os quais s6 existe a forma rizotonica: dizer: dito,
escrever: escrito, abrir: aberto, vir: vindo, ...; (iii) verbos para os quais
existem ambas as formas: aceitar: aceitado/aceito, despertar: despertado/
desperto, envolver: envolvido/ envolto, prender: prendido/preso, 6

Ha uma grande generalidade na formacao de participios no portugues, em relacao ao conjunto
total de verbos da lingua: mesmo os verbos defectivos em sua maioria apresentam forma
participial, que no caso (i) a sempre a arrizotonica, ou regular, para os defectivos que nao possuem
as flexo'es em que o acento cairia no radical e so se conjugam nas formas arrizotonicas, tais
como aguerrit; combalir, delinquir, empedernit; falir, punii; remir, etc., e pode ser so a
regular ou ambas, para os defectivos que possuem flexoes rizotonicas e arrizotOnicas (como os
defectivos que so nao possuem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo e formas
dela derivadas presente do subjuntivo, imperativo negativo e terceira pessoa singular e plural
e primeira do plural do imperativo afirmativo), tais como abolir, aturdir, banir, brandir, carpir,
demolir, emergir, exaurir, imergir, ungir etc. Cunha (1976: 426) aponta "concernir,, esplender
e alguns mais" como verbos "desusados no participio". A nosso ver, concernido a forma normal
(cf. Essa questlio nao teria me concernido, se a situaccio tivesse sido outra.). Almeida (1997,
§ 463.7) cita prazer. Ja os derivados deste (aprazer, comprazer, desprazer, ...) se conjugam
regularmente (cf. Almeida e tambem Bechara (1963: 178)). Nao estamos considerando neste
artigo os verbos sem participio. No entanto, seu estudo é crucial para o entendimento da questio
dos tracos formais: pelo menos para alguns desses verbos, a razao da lacuna poderia ser a
inexistencia, na configuracao subjacente de tracos formais projetada pelo radical, de propriedade
essencial a realizacao de participio.
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Evidentemente, se o portugues distingue essas tres classes de verbos quanto
a formagao dos participios, é porque assim tem de fazer afinal, trata-se de
urn processo natural n a lingua, sobre o qual os falantes/ouvintes nada
decidem.7 Em outras palavras, se as coisas assim acontecem, ha razbes
subjacentes para tal. Isso nos leva a indagar sobre o tipo de informagao que
a lingua leva em conta e que explica essas distingbes:

(1) 0 que determina a realizacao morfolOgica do particfpio portugues
como arrizotonico e/ou rizotonico?

Dado que os radicais verbais sac) diferentes para cada classe, de imediato
podemos concluir que ha algum tipo de informagao no pr6prio radical verbal
que é levado em conta. Parece que, realmente, é o radical, e nab o tema, o
elemento determinante da formagao participial, uma vez que as tres
conjugagoes formam particfpios duplos; cf.: ganhar (ganhado/ganho); pegar
(pegado/pego); morrer (morrido/morto); suspender (suspendido/ suspenso);
excluir (excluido/excluso); imprimir (imprimido/impresso). No entanto,
quanto ao acento, ja se sabe (V. Bisol (1992, 1994), Lee (1994), Cagliari
(1994), Massini-Cagliari (1992)) que a informagao pertinente nao pode estar
restrita ao radical, uma vez que o acento primario leva em consideragao a
palavra morfolOgica como urn todo, e nao somente o radical. A questao do
acento é por demais complexa para ser tratada aqui, e somente observaremos
que ha um cruzamento, ainda a ser compreendido, entre essa questao do
acento nos participios e a questao da forma participia1.8De qualquer modo,
dado o carater determinista da relagao radical / forma do particfpio, essa
informagao no radical verbal 6 nao s6 pertinentepara a formagao do particfpio,
mas tambem determinante. A questao (1) pode, entao, ser expressa mais
especificamente e ao mesmo tempo sem referencia ao acento:

(2) Que tipo de informagao presente no radical verbal determina a
realizacao morfologica do particfpio portugues?

' Apesar disso, o use da forma arrizotOnica para verbos analisados pela tradicao gramatical
como so aceitando a forma rizotonica 6 corriqueiro em criancas pequenas e, as vexes, at em
adultos (fazido, em vez de feito, por exemplo). Alem disso, ocorre variacao, como ja mencionado
(cf. N. 5).
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1.2. Regularidades fonolOgicas na formagdo de participio
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Existem regularidades distribucionais na ocorrencia das formas de
participio do portugues que parecem apontar para a existencia de informagOes
abstratas precisas, subjacentes a realizagdo morfolOgica. Consideremos
algumas:

1.2.1. Relagao Vogal Tematica / Formagdo de Particfpio

Apesar de termos concluido que 6 o radical, e nao o tema, que contem
a informagdo determinante para a forma do participio portugith's, os dados
mostram que existem alguns padres na derivagdo dessas formas relacionados
com a vogal tematica. Urn deles diz respeito A formacao de participios
rizotonicos finicos. Como expresso em (3) e ilustrado em (4), urn verbo de
primeira conjugagao nunca pode formar participio rizotonico, exclusivamente,
apesar de poder formar arrizotonico tinico, como em (5):

(3) Verb os de la conjugagao necessariamente formam participio
arrizotonico.

(4) Participios rizotonicos
a. la conjugagao
b. 2a conjugagao: dizer (dito), ver (visto), ;

c. 3' conjugagao: abrir (aberto), vir (vindo), .

(5) Participios arrizotonicos
a. la conjugagao: cantar (cantado), falar (falado), ...;
b. 2a conjugagao: ler (lido), perceber (percebido), ...;
C. 3a conjugagao: medir (medido), pedir (pedido), .

Como verbos de primeira conjugagao tambem projetam participios
duplos, parece que a pertinencia a primeira conjugagao nab impede a formagdo
de participio rizot8nico, mas forga a possibilidade de formacao de participio
arrizotonico. Isso, ate o momento, parece um completo misterio:

8 Tratamos da questio do acento nos participios em Lobato (1998a), preparado posteriormente
a este artigo.
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(6) Por que todo radical que no infinitivo se associa a vogal tematica
verbal a leva a derivagdo necessaria da forma arrizotemica de
participio?

Evidentemente, nao tern nenhum valor explicativo dizer que essa vogal
6 a produtiva em portugues e, portanto, geradora de formas arrizotonicas.
Na perspectiva que estamos adotando, a questa° se coloca diferentemente:
se os radicals que se associam a essa vogal tern de gerar a forma arrizotonica
de participio, 6 porque eles sao portadores de algum tipo de informagao
abstrata que provoca essa situagdo. Tampouco seria explicativo responder
que a presenca da vogal tematica verbal -a acarreta geragdo da forma
arrizotbnica porque toda vogal tematica verbal de participio 6 acentuada no
portugues: esta resposta simplesmente levaria a uma nova pergunta: 9

(7) Por que as vogais tematicas verbais dos participios tem sempre de
ser portadoras de acento em portugues?

Observe-se que a exigencia de que a vogal tematica do participio seja
portadora do acento nao é urn universal: o latim classico, por exemplo, licencia
formas de participio perfectivo corn vogal tematica nao-acentuada (cf. debilum
> devido; molitum > moido). Por outro lado, o fato de so verbos de segunda
e terceira conjugagOes poderem formar participios rizotonicos unicos leva a
concluir que ha algum tipo de relagdo entre as vogais tematicas -e, e esse
tipo de formagao, de onde a indagagao:

(8) Por que todo verbo que forma participio rizotonico imico projeta
as vogais tematicas -e ou no infinitivo?

9 Segundo a analise de Camara (1972:122) existem dois casos de vogal tematica verbal nao-
tonica no portugues: (i) o das formas de segunda pessoa singular e terceira singulare plural do
presente do indicativo - am-a-s, am-a-m-,segunda do singular do imperativo am-a -, em que
essas vogais sao atonas, e (ii) o das formasdo futuro do presente e do preterite, do indicativo
am-a-rei, am-a-ria, - em que sao pretifinicas. Numa perspectiva como a nossa, em que a
forma fonetica da palavra resulta da ida para a interface forma fonetica (PF) de uma certa estru-
tura subjacente de tracos, esses casos de nao-acentuacao da vogal tematica teriam de receber
uma explicacao em termos desses mesmos tracos. Enfim, nao se trata, na verdade, de excecao.
Simplesmente, nesses dois casos estaria sendo projetada uma estrutura subjacente de tracos que
levaria a esse tipo de projecao do acento.
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Dado o carater automatic° dessarelagao, ela tern de estar sendo causada
por alguma propriedade abstrata bem precisa.

Um outro padrao relativo a ocorrencia da vogal tematica nos participios
é a perda sistematica da distilled° entre vogal tematica de segunda e terceira
conjugaeOes nesses itens, tendo-se o quadro em (9):10

(9) a. 2' Conjugagao: Infinitivo: Radical -er; Participio: Radical -ido,
b. 3' Conjugagdo: Infinitivo: Radical -ir; Participio: Radical -ido.

Dada a total regularidade dessa formagao e dado o fato de que nao ha
nenhuma restricao do portugues a ocorrencia de e imediatamente antes de d
(cf: como parte do radical: " Substantivos: dedo, medo; Adjetivo: ledo (ledo
engano); Verbos: cedo, fed°, Adverbio: cedo; como afixo nominal: arvoredo,
vinhedo, passaredo), o naolicenciamento do segmento -edo e
obrigatoriedade do segmento ido para os participios de segunda conjugagao
sO podem decorrer de alguma propriedade subjacente. A pergunta a que se
chega entao 6:

(10) Por que todo radical verbal que no infinitivo se associa a vogal
tematica verbal -e rejeita essa vogal na adjacencia a esquerda do
sufixo participial -do, quando passa a exigir a vogal -i?

Evidentemente, a restricao diz respeito a manifestagdo da interpretacao
semantica de participio passado verbal.

Um terceiro padrao diz respeito a nao-realizagao de vogal tematica
verbal nas formas rizotonicas, em oposicao a sua realizagdo nas formas
arrizotonicas, corn uma cisao adicional, para as formas rizotonicas, entre
primeira conjugagdo, de urn lado, e segunda e terceira, de outro: para a
primeira conjugagao na grande maioria dos casos deixa-se o radical intacto

e nao se realiza nem a vogal tematica verbal nem a consoante d (aceitar:
aceit(ad)o; despertar: despert(ad)o; expressar: express(ad)o; expulsar:
"Obviamente, uma explicacio definitiva para a questa) daria automaticamente uma explicacao
tambem para a mudanca quanto ao use da vogal tematica e do acento ocorrida do latim para o
portugues. Wohlmuth (1978) fomece subsidios importantes nessa direcio. Em Lobato (1998a,b)
apontamos algumas regularidades dessa mudanca corn relacao ao acento.

" Por uma questa° de simplicidade, optamos, quando possivel, por usar a forma ortografica
dos segmentos.
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expuls(ad)o; ganhar: ganh(ad)o; gastar: gast(ad)o etc.) , ao passo que
para as segunda e terceira conjugagOes a norma é a alteragao na forma do
radical (imprimir: imprimido/impresso, suspender: suspendido/suspenso etc.)
(cf. Subsegao 1.2.3. para as `excegoes' a ambas as generalizagoes). Surgem
entao as perguntas:

(11) Por que certas formas de participio podem dispensar o use de
vogal tematica, mantendobasicamente o significado de participio?

(12) Por que o processo de formagao rizotonica de 1' conjugagao em
geral deixa o radical intacto e o de 2a e 3' em geral o altera?

Finalmente, urn quarto tipo de padrao diz respeito a colocagao do acento:
independentemente de conjugagdo, nos participios regulares, em que se tem
vogal tematica verbal, o acento cal sempre sobre esse elemento, dal, as formas
serem arrizotonicas, ao passo que nos irregulares, em que nao se tern vogal
tematica verbal, o acento cal sempre sobre o radical, dal, as formas serem
rizotonicas (cf.: aceitado/aceito, pagado/pago). Dizer que as formas
rizotOnicas nao podem manifestar a vogal tematica verbal porque esta
necessariamente teria de levar o acento ainda nao seria uma resposta para a
questa°, pois de novo surgiria a pergunta (7). Tendo em vista o carater
automatic° dessas ocorrencias, tern de haver algum tipo de informagao
subjacente arbitrando o jogo entre o acento e as formas regular/irregular:

(13) Que papel desempenha o acento na formagao dos participios?

1.2.2. Re lagao contexto fonetico / forma do participio

Os dados apontam para uma relagao estreita entre forma fonetica do
radical verbal e tipo de formagao do participio. Por exemplo, parece ser
necessaria a presenga de certos sons na palavra resultante, para a formagdo
de participios duplos, em virtude de lacunas como:

(14) acatado/*acato, comegado/*comego, estado/*esto, falado/*falo,
termin ado /*termino, vendido/ *vendo / *vento,

Uma outra evidencia da inter-relagao entre forma fonetica do radical e
tipo de formagdo participial sao as caracteristicas idiossincraticas dos radicals,
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para cada tipo de formagdo de participio, como tentaremos mostrar no curso
da prOxima Segdo. A necessidade de urn certo padrdo fonetico seria tambem
a justificativa para o fato apontado por Said Ali de inexistirem no portugues
os particfpios irregulares correspondentes as formas latinas motum, missum,
receptum, victum (fato a que voltaremos no final da prOxima Subsegdo):

(15) mover: movido/*moto; meter: metido / *misso; receber: recebido
*receito; viver: vivido/*vito.

1.3. Hip6tese explicativa

A hipOtese que fazemos, para explicar os fatos apontados, é que existe
uma estrutura de tracos abstratos subjacente aos itens lexicais e que urn
participio rizotonico é formado quando o pr6prio radical verbal ja e associado
corn certo trago (ou certos tracos) caracterfstico(s) da interpretagdo de
participio.

2. FormagOes MorfolOgicas Participiais do Portugues

2.1. Tipos de FormagOes MorfolOgicas

Ha tres tipos morfolOgicos de formagdo de particfpio em portugues:

(16) Formagdo Regular de Particfpio em Portugues:
(1', 2a e 3' conjugagoes)
Radical + VT verbal acentuada + -d + VT nominal.

(17) FormagOes Irregulares de Particfpio em Portugues:
i. la conjugagdo:
Radical acentuado terminado em C diferente de d + VT nominal
ou Radical acentuado terminado em nasal+d+ VT nominal.

ii. 2' e 3a conjugagoes:
Radical acentuado + -t, -s + VT nominal ou Radical acentuado
terminado em nasal + -d + VT nominal.

As formagoes irregulares estdo ilustradas abaixo, primeiramente corn
as formas imicas e, em seguida, corn as de particfpios duplos (o processo de
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derivagdo aumenta o efetivo das listas: desdizer: desdito, reescrever: reescrito,
satisfazer: satisfeito, transpor: transposto, prever: previsto, entreabrir:
entreaberto etc.). As formagOes regulares estao ilustradas nas listas de
participios duplos.

Participios Irregulares Unicos:

2' Conjugagdo:
dizer: dito,
escrever: escrito,
fazer: feito,
por: posto,
ver: visto,

3' Conjugagdo:
abrir: aberto,
cobrir: coberto,
vir: vindo.

Participios Duplos: "

12 Para listas bem mais extensas, mas incluindo participios de uso estritamente naoverbal (cinto
e conteado, por exemplo) e formas corn alteracao afixal (encher-enchido-cheio, escurecer-
escurecido-escuro, entre outras), V. Pereira (1953) e Almeida (1997). Cf. Bechara
(1963) para tuna lista menor, mas, assim mesmo, divergente. V. tambem Cunha (1976).
Estamos considerando que os participios irregulares ilustrados tom uso verbal. Nos casos mais
claros ha coocorrencia possivel corn ter (aceito, expresso, expulso, ganho, aceso, expresso, ...),
incluindo-se ai tamb6m formas como junto (Ele tem junto muito dinheiro ultimamente),menos
natural mas possivel. Para casos menos evidentes, usamos como crit6rio a possibilidade de uso
corn ser da passiva (Ele foi cego pela luz. Ele foi circunciso. A boiada foi dispersa. 0 trabalho
new foi findo a tempo. As batatas foram fritas. Essa cMusula foi inclusa no contrato. 0 piso
foi seco corn este pano. 0 cavalo foi seguro pela redea pelo peek) numa frareio de segundo.) e
em oraclo reduzida corn interpretacao temporal diferente da (raga° principal (Dispersa a boiada,
foi dificil reunir o gado de novo. Findo o dia, ele voltou depressa para casa. Fritos os bifes,
servimos o almoco. Livres os companheiros, ele se entregou. Quite a divida, ele deixou de
jogar. Murcha a flor, ela a tirou do vaso. Seco o rio, os moradores deixaram a aldeia. Segura
a ?idea, o cavalo se aquietou. Sepulto o filho, ele nunca mais falou do acidente. Revoltas as
cinzas, nao foi facil junta-las.). Circunciso a urn caso limite: pode-se ter Ele foi circunciso,
Circunciso o menino, eles voltaram para casa, mas a interpretacao adjetival compete com a
verbal de urn modo mais forte do que nos exemplos anteriores. (cont.)
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aceitar: aceitado / aceito,
cegar: cegado / cego,
circuncidar: circuncidado / cincunciso,
descalcar: descalgado / descalco,
despertar: despertado / desperto,
dispersar: dispersado / disperso,
entregar: entregado / entregue,
enxugar: enxugado / enxuto,
expressar: expressado / expresso,
expulsar: expulsado / expulso,
findar: findado / findo,
fixar: fixado / fixo,
fritar: fritado / frito,
ganhar: ganhado / ganho,
gastar: gastado / gasto,
isentar: isentado / isento,
juntar: juntado / junto,
libertar: libertado / liberto,

(cont.) Em alguns casos uma dessas formas é marcada estilisticamente (por exemplo, As cinzas
foram revoltas pelo vento.) e as vezes nao 6, definitivamente, esperada no uso oral cotidiano
(por exemplo, nao é usual o item tinto como participio verbal, mas ele, no entanto, caberia bem
num uso rebuscado: Tinta, por uma aguda sensibilidade, corn as cores da emoceio passional,
sua poesia sangra.) Em outros casos, so uma forma 0 possivel (a passiva parece impossivel
corn quite, por exemplo). Ha exemplos em que a interpretacio verbal exige uma certa interpretacao
aspectual (por exemplo, Ele foi sujeito a tortura exige a leitura perfective (= Ele foi submetido
a tortura.)). Esse mesmo item expressa potencialidade em exemplos como Nesse clima ela fica
sujeito a crises asmciticas. Isso para nos indica que essas formas so contem parte da estrutura
de tracos dos participios nitidamente verbais. Foram excluidos os participios que so ocorrem
corn estar e nao aceitam os contextos acima (cativo, completo, falho, misto, sito, ...; converso,
nato, ...; excluso, ressurecto, ...). Os falantes/ouvintes consultados tamb6m rejeitaram vago
nesses contextos. Os exemplos apresentados foram: 0 cargo foi vago corn a saida do Ministro.
Vaga a catedra, foi aberto concurso. No entanto, no meu proprio julgamento este ultimo exemplo
0 perfeitamente possivel. Para certas formas ha nitida variacao nos julgamentos, como pudemos
verificar para anexo e fixo: alguns falantes/ouvintes consultados, mas nab todos, sentiram um
certo desconforto corn seu uso passivo (?0 documenio foi anexo ao curriculo pela secretciria.
?A prOtese foi fixa no molde pelo protetico.), assim como corn o uso de fixo em oracao reduzida
(??Fixa a dnto da partida, comecamos os preparativos. ??Fixa a data da partida, vamos agendar
a programacclo da viagem.), mas nao com o de anexo (Anexo o documento, o curriculo foi
encaminhado.). 0 par elegido/eleito 0 interessante, pois o que se tern de comprovar 0 o uso
verbal da formal regular, que ainda se mantem (cf.: Te-lo elegido foi born), apesar de muito
restrito.

61 .BESTCOPYAVAILABLE
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limpar:
livrar:
manifestar:
matar:
murchar:
ocultar:
pagar:
pegar:
guitar:
salvar:
secar:
segurar:
sepultar:
soltar:
sujeitar:
suspeitar:
vagar:

2' conjugacao:
acender:

benzer:
eleger:
envolver:
incorrer:
morrer:
prender:
revolver:
suspender:

3' conjugagdo:
emergir:

exprimir:
extinguir:
frigir:
imergir:
imprimir:
incluir:
inserir:

limpado
livrado

manifestado
matado

murchado
ocultado

pagado /
pegado /
quitado /
salvado
secado
segurado
sepultado

soltado
sujeitado

suspeitado
vagado

limp o,

livre,
manifesto,

morto,
murcho,

/ oculto,
pago,
pego,
quite,

salvo,
seco,

seguro,
sepulto,

solto,
sujeito,

suspeito,
vago.

acendido
benzido
elegido
envolvido
incorrido
morrido
prendido
revolvido
suspendido

/

/
/

/
/
/

aceso,
bento,
eleito,
envolto,
incurso,
morto,
preso,
revolto,
suspenso.

emergido
exprimido
extinguido
frigido
imergido
imprimido
incluido
inserido

/
/
/

/
/

emerso,
expresso,
extinto,
frito,
imerso,
impresso,
incluso,
inserto,
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restringir: restringido / restrito,
submergir: submergido / submerso,
tingir tingido / tinto.

2.2. Particularidades das Formacoes Participiais

127

As generalizagOes (16)-(17) mostram haver pelo menos duas diferengas
basicas entre formagdo regular e formagdo irregular de participio em
portugues: uma relativa ao acento e a outra, ao tipo de terminacao do
participio. Com relagao ao acento, a diferenca 6 simples: acentuagao na vogal
tematica para as formagoes regulares, e no radical para as irregulares, nas
quais nao ocorre vogal tematica. Corn rein-do as terminacoes, as diferencas
sao mais intrincadas, pois alem da diferenca entre formas arrizotonicas de
urn lado e rizotonicas de outro, as formas rizotonicas .de primeira conjugacao
se distinguem das de segunda e terceira.

Nas formas arrizotonicas, a terminacao 6, sem duvida, urn sufixo: ha
ate uma yoga! acentuada (a vogal tematica verbal) marcando a fronteira entre
o radical e esse sufixo (am-a-r : am-a-do; venc-e-r : venc-i-do; ped-i-r : ped-
i-do). 0 padrao do processo de formagdo participial entao 6: [[...] + VT
verbal acentuada + -d + VT nominal]. Radical

Nas formas rizotonicas de primeira conjugagdo, ha uma grande
variedade de terminacoes (to, so e tambem sso/co/xo , co, cho, go, gue,
nho, ndo, po, te, vre nos exemplos examinados), se bem que nas ocorrencias
efetivas a terminacao to predomine (nos 35 exemplos de particIpios duplos
da primeira conjugagao acima, 15 terminam em to, 5 em /so/ (corn grafias
(s)so, co, xo) e 4 em go; para as demais terminacoes a rein-do foi de 1/35).
As consoantes dessas terminacoes em geral sao parte do radical verbal. Nos
nossos 35 exemplos, em 33 casos a consoante da terminacao da forma
rizotonica é a Ultima consoante do radical infinitivo (aceit-ar: acei-to, ceg-
ar: ce-go, ...). Isso s6 nao ocorre para circuncidar: circunciso, enxugar:
enxuto. Mas no caso de circuncidar: circunciso ha algo especial: o radical
infinitivo termina em d, uma consoante que nao ocorre na Main final dos
participios rizotonicos, a nao ser quando ha nasalizacao na silaba adjacente
(vir: vindo,findar: findo), situagao sobre a qual discorreremos adiante. Para
enxugar: enxuto nao ha explicagao Obvia, uma vez que a consoante g ocorre
em formagOes participiais rizotonicas (por exemplo, pago, pego). Mas
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certamente deve haver uma explicacao, e essa poderia ser fornecida pelo
enfoque morfofonologico corn base em tacos formais que estamos sugerindo,
caso ele se mostre viavel. De qualquer modo, urn fato importante nesses
dois casos e que se trata somente de uma realizacao diferente de consoante
final do radical d, g para o infinitivo e s, t para o particfpio, respectivamente

havendo em comum o fato de a consoante da terminagaTo pertencer ao
radical. Portanto, para todas as formas rizotonicas de primeira conjugagao o
processo de formagdo e a adica'o da vogal tematica nominal ao radical verbal
acentuado, mantendo-se a tiltima posigdo de consoante desse radical, e essa
consoante so podendo ser dquando precedida de nasalidade. Enfim, o padrao
6: Radical acentuado terminado em C(onsoante) diferente de d seguido de
VT nominal, ou Radical acentuado terminado em nasal+d, seguido de VT
nominal.°

Nas formas rizotonicas de segunda e terceira conjugagOes ha pouca
variagdo de terminagdo: essas se reduzem a -to, -so e nasal+-do. Nos
particfpios rizotonicos unicos sO -to e nasal+-do ocorrem. Nas formas
rizotonicas de particfpios duplos s6 ocorrem -to e -so. A diferenca crucial
entre essas formagoes rizotonicas e as de primeira conjugagao e que, agora,
as consoantes nunca s'ao parte do radical verbal (p.ex.: abr-i-r: aber-to; faz-
e-r: fei-to; po-r: pos-to, ...). Portanto, essas terminacoes tem realmente urn
aspecto sufixal. " Tal carater suffixal ja existia no latim: essesparticfpios em
to correspondem a formas latinas em -tu (apertu > aberto, copertu > coberto,
dictu > dito, scriptu > escrito, factu > feito, po situ > post°, *vistu > por visu
> visto, etc.) e os em so a formas em -su (accensu > aceso, defensu >
defeso, sparsu > esparso, tensu > teso, prensu > preso, etc.) (cf. Coutinho,
1941: 291, 303, 310). Mas, evidentemente, por si sO, a derivagao histOrica
nao explica a ocorrencia de -t, -s nesses exemplos em portugues, em contraste
corn a ocorrencia de -d nas formas arrizotonicas. Nem explica por que -to
ocorre corn qualquer tipo de formacao participial rizotonica, enquanto so

is Outras consoantes podem tambem estar ausentes, como nos parece verdadeiro para le m.
is Ao analisarmos as terminacoes dos participios rizot8nicos de segunda e terceira conjugacoes
como sufixais estamos indo de encontro a analise de Camara (1972, 1979), que explicita (1979:
160): "Salvo para vindo, que é estruturalmente o sufixo -do, sem vogal tematica, acrescentado
ao radical yin- (em variacao com ven-) nao tern significacao, do ponto de vista descritivo,
considerar ainda um sufixo participial nessas formas [rizotonicas provenientes de etimo latino].

mais economic° e mais condizente corn a realidade funcional, interprets -las hoje como temas
em -o de um radical variante do radical verbal basico: dit-: diz (es ); escrit: escrev(es); felt -:
faz(es); post-: p5(es); vist-: ye (s), abert-: abr(es); cobert-: cobr(es )." (cont.)
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sO ocorre nas formagoes rizotonicas de participios duplos.' Alem da
diferenga quanto A variedade na terminagdo, as formas rizotonicas de segunda
e terceira conjugagoes se distinguem das de primeira quanto aos processos
fonolOgicos sofridos pelo radical. Corn relagdo a formas rizotonicas de
participios duplos, na primeira conjugagdo na esmagadora maioria dos casos
simplesmente acresce-se uma vogal tematica nominal ao radical verbal
completo (aceit-ctr: aceit-o, express-ar: express-o, expuls-ar: expuls-o, fix-
er: fix-o, gast-ar: gast-o, pag-ar: pug -o, peg-ar: peg-o, soft -ar: solt-o, sujeit
ar: sujeit-o, ...), com alteragdo no radical em raros casos (mudanga da Ultima
consoante em circuncid-ar: circuncis-o, enxug -ar: enxut-o), 16 ao passo que
nas segunda e terceira conjugagoes praticamente sempre ha uma grande
alteragdo na forma do radical, que ora perde a ultima consoante (ben-z-er:
ben-to, envolver: envoi -to, imer-g-ir: imer-so, revolv-er: revol-to, submer-
g-ir: submer-so, ting-ir: tinto, ...) ou a nasalidade e uma consoante (ace
ntl-er: aceso, pre-nd-er: preso, ...), ou, em vez de uma sequencia de vogal
e nasal no final do radical, passa a manifestar outra vogal e perde a nasalidade

(cont.) Essa proposta apresenta alguns problemas. Primeiro, nab explica o fato de todos os
participios rizotOnicos tinicos terminarem em -to, corn excecao de vindo, que representa uma
generalidade a parte, nao havendo uso de nenhuma outra consoante, contrariamente ao que
acontece corn as formacOes rizotonicas de primeira conjugnao. Segundo, impede uma explicacao
para as correspondencias foneticas diacrOnicas (por exemplo, na evolucao do latim para o
portugues,facere corresponde afazer (mais precisamente:fcicere >*facere> fazer ; cf. Coutinho
(1941: 295)) efactrint corresponde afeito (mais precisamente:factu > > feito; cf. Coutinho
(1941: 296)), havendo, portanto, no latim, o radical fac- em ambos os casos. Mas no infinitivo
latino tinha-se o radical [fats"] e no participio [fak]. Logo, nas correspondencias foneticas, a
evolucao foi a seguinte: [tg] > [z] no contexto [a] [ -e]; e [ak] > [ey] no contexto [t]. Esse
ultimo tipo de correspondencia ocorreu tambem em lacte > leite, por exemplo. Segundo a proposta
de Camara, tratariamos feito como tendo o radical feit. 0 problema e que entao se perde o
relacionamento com a forma factum, onde o radical e fac e t e sufixal. A analise que estamos
sugerindo capta perfeitamente o fato de ao radical do participio latinofac corresponder fei em
portugues. Evidentemente, as rein-6es diacrOnicas eram do conhecimento de Camara, que preferiu
a outra analise por influencia da posicao estruturalista que adotou, como se deduz de suas
palavras citadas acima nesta Nota. Em terceiro Lugar; impede que se chegue a uma generalizacao
a respeito das formacoes rizotonicas dessas duas conjugnoes em geral, incluindo as formacoes
rizotonicas de pares participiais (aceso, bento, morto, preso, suspenso, ...; impress°, incluso,
inserto, restrito, submerso, ...): como mostramos no texto, qualquer formnao rizotOnica dessas
duas conjugnoes termina em to, -so, que eram sufixos em latim, e eventualmente nasal+do,
que, como veremos, tern explicacao independente.
15 Tambem rejeitamos, como nao-explicativo, o criterio de freqiiencia de ocorrencia, segundo o
qual tinham tendencia a se conservar as formas rizotonicas de maior uso. A antigiiidade da
forma na lingua tampouco e explicativa. Alem disso, nao tem validade empirica, como bem
observou Said Ali (cf. tambern N. 2).
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(expr-im-ir: expresso, impr-im-ir: impr-e-sso), ou mantem a illtima
consoante do radical, mas tern uma alteragao em sflaba anterior (inc-o-rr-er:
incurso), havendo alguns casos de conservagao integral do radical, que
entao termina em vogal ou r (inclu-ir: inclu-so, inser-ir: inser-to, morr-er:
mor-to). Na perspectiva que estamos adotando, o fato de os sons finals
serem esses 6 significativo. Essa distingao entre formas rizotonicas de
segunda e terceira conjugagOes, de urn lado, e de primeira, de outro, se
confirma corn a ocorrencia de diferengas marcantes concernentes a realizagao
fonetica nas formagOes unicas todas de segunda e terceira conjugagOes

emrelagao aos radicals de infinitivo correspondentes, como ja apontamos
na Subsegao 1.2.1. Resumidamente, o padrao do processo de formagao de
particfpios rizotonicos de segunda e terceira conjugagbes 6:
[[...Vacentuada.. ] -s + VT nominal], ou [[... Vacentuada + nasalljRacbc al

+ -d+ VT nominal].

3. Uma analise em termos de tracos formais

3.1. Relagao determinfstica entre tracos formais e forma do particfpio

0 que os fatos acima nos dizem inicialmente, acerca das formagOes
rizotonicas para verbos de primeira conjugagao, 6 que o papel que 6
desempenhado nas formas arrizotonicas pela vogal tematica acentuada e pelo
-d 6, nessas formas rizotonicas, de certo modo desempenhado dentro do
radical por uma vogal acentuada e por uma consoante diferente de d, ou
mesmo o d no caso de a consoante ser precedida de nasalidade. Fazemos a
ressalva de que 6 'de certo modo', devido ao fato de as formas arrizotonicas
serem sempre formas verbais (se bem que eventualmente possam tambem
ter outro emprego; cf. fetid°, metido), ao passo que ha uma grande variedade
categorial no use das formas rizotonicas, o que salta aos olhos quando se
consideram listas mais abrangentes do que as que examinamos (por exemplo:
verbos entregue, pego, etc., adjetivos corrupto, omisso, perverso,
submisso, etc. ; substantivos assento, cinto, crucifixo, etc. ,

preposigoes salvo, exceto ocorrendo de muitos itens se enquadrarem
em mais de uma dessas categorias). Na nossa percepgao, isso significa que
ha casos com maior diferenga na configuragao estrutural de tracos emrelagao
a formagao regular de particfpio verbal, dal advindo a diferenga categorial, e

" Em ma-t-ar: mor-to nao se trata de modificacao no interior do radical, uma vez que nesse caso
a forma riz,otonica e o participio de morrer.
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casos de maior identidade, dal advindo o use verbal do participio rizotonico
em amplos contextos, incluindo ocorrencia corn ter, sere estar, como acontece
corn aceito, entregue, ganho, gasto, pago e pego. Como estamos partindo
dahip6tese de que os elementos basic os da construcao morfolOgica e sintatica
sao tracos formais, conclulmos em seguida que nessas formagoes rizotonicas
a vogal acentuada e a consoante relevante dentro do radical configuram uma
estrutura subjacente de tracos abstratos bem semelhante a associada a vogal
tematica acentuada e a consoante -d sufixal, '7 satisfazendo pelo menos em
parte a configuragao de tracos que caracteriza a interpretagdo de participio.

Quanto as formagoes rizotonicas de segunda e terceira conjugagbes, o
fato de sistematicamente a terminagao ser urn sufixo aponta para a lido-
configuragao daquele mesmo tipo de estrutura no ambito do radical dessas
conjugagOes. E como se agora a informagao subjacente a vogal tematica j
estivesse sendo encontrada dentro do radical, mas nao a subjacente a
consoante sufixal -d, dal advindo a necessidade de derivagao sufixal. A
necessidade de o sufixo nao poder ser -do presumivelmente decorre de
diferengas precisas entre essa nova estrutura subjacente de tragos formais e
a estrutura das formagOes regulares, que s6 a investigagao podera identificar.
Finalmente, e razoavel pensar que a grande alteragao que ocorre no radical
nesse tipo de formagdo resulte justamente do fato de haver derivagao sufixal
sem projegao de vogal tematica, no entanto, nao temos no momento elementos
para dar uma explicagao para essa questa°.

E preciso dizer algumas palavras a respeito das formas vindo e findo,
imicos casos de formas rizotonicas corn presenga da terminagao do, sufixal
para vindo mas nao para findo. Essas duas excegoes compartilham urn fato
em comum: a presenga de nasalidade antecedendo a forma do. Em ambos os
casos, a propriedade subjacente a nasalidade esta presente tambem no radical
infinitivo, uma conclusao favorecida, no caso de vindo, pela derivagao
histOrica (venire > vir). Coutinho (p. 309) apresenta a seguinte derivagao
para o participio vindo: *venitu por ventu > *veido > viido > vindo. Segundo
Nunes (1930: 329, N.2), findo e "participio do arc. far, que desapareceu,
sendo substituido por um derivado daquele." Teria sido entao criado o verbo
findar a partir do participio findo. 0 contraste entre vindo e findo, de Um
lado, e extinto e junto, de outro, mostra que a adjacencia da nasal é crucial

Essa configuracio poderia ocorrer mesmo para o caso de enxugar: enxuto, se o t, nesse caso,
fosse a realizacio de tracos formais ligados ao radical.
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para a ocorrencia de do: naqueles casos ha adjacenciana estrutura subjacenteentre nasal e a consoante da terminagao, e ocorre o do, e nestes nao haadjacencia e ocorre o -to (cf. extinctu > extinto, junctu > junto; cf. tambemtinctu> tinto). A explicagao mais viavel, a nosso ver, consiste em se tratar aprOpria nasalidade manifesta coma sendo o resultado da existencia de umacerta configuragao de tragos formais corn a informagao crucial para amanifestagao fon6tica como nasal. Nessa perspectiva, a forma vir poderiasubjazer o trago que leva a nasalidade, mas sem que tivesse se constituido aconfiguragao necessaria para o acesso a interface PF, talvez porque essetrago estivesse tendo outro uso. Quanto ao participio irregular em do, adviriada adjacencia, no nivel subjacente, aos tragos associados a nasal.

Se bem sucedida, essa proposta poderia fornecer uma explicagao paraos diferentes tipos de relagao entre vogal tematica e formagao de participioque apontamos na Subsegao 1.2.1.

Neste ponto, o leitor atento pode estar pensando ver uma contradigaonesta proposta: Afinal, se ha uma relagao determinIstica entre tragossubjacentes e forma morfofonolOgica, como pode o portugues gerarparticipios duplos? Dado que, nesse caso, tern-se um imico e mesmo radical,nao se teria de projetar urn unico e mesmo tipo de participio? Na verdade,nao. 0 que acontece corn os participios duplos é que os dois itens geradospara cada par nao sao sinonimos perfeitos, o que é demonstrado pela diferenteescolha que fazem dos auxiliares ter, ser, estar, na maioria dos casos. Enfim,ha entre as duas formas dos pares de participio diferengas de variados niveis(categoriais, aspectuais e argumentais, por exemplo), e mesmo nos casosdas formas aceitado/aceito, entregado/entregue, ganhado/ganho, gastado/gasto, pagado /pago e pegado/pego, que consideramos os exemplos de maioraproximagao entre as duas formas, nao ha sinonimia perfeita, se bem que ofas diferengas sejam mais sutis. Dentro do enfoque de tragos que estamossugerindo, 6 bem razoavel supor que em todos os pares de particIpios duplosos radicais sejam portadores de tragos tais que permitem a dupla derivagao,cada uma corn sua interpretagao. A dupla derivagao seria, entao, conseqiienciada prOpria configuragao estrutural de tragos abstratos do radical.

Cabe aqui uma palavra de alerta sobre a proposta `determinista' desteartigo. Efetivamente, a relagao deterministica entre tragos abstratos e formamorfofonolOgica que estamos dizendo existir tern de ser relativa: o pr6prio
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fato de poder haver geragao dupla de participios nos mostra que a relagdo
tracos /forma pode envolver uma escolha (mesmo que inconsciente). A
questa() é a seguinte. De um lado, parece haver uma relatividade na relagdo
tracos /forma, em fungdo da interpretagdo semantica que se quer obter: quanto
aos participios duplos de use geral na lingua (em contraste corn as inovagOes
espontaneas, que fazem rir), dependendo do que se pretende expressar como
informagao categorial, argumental e aspectual, vai-se gerar uma, ou outra,
configuragao subjacente para os tracos abstratos. De outro lado, ha um nftido
determinismo nessarelagao, em virtude dos limites bem definidos para o que
pode ocorrer, impostos pelos tracos do prOprio radical. A existencia desses
limites é clara, dada a idiossincrasia da relagao "tipo de formagao participial
/radical", assim como darelagao "tipo de interpretagao categorial do particfpio
/ radical ". 18 Em resumo, os tracos do radical impoem limites ao que se pode
gerar, e nesse sentido determinam o produto final, tanto em sua forma quanto
em sua interpretagao semantica mas, muitas vezes, a informagao do radical
da margem a uma dupla derivagdo, o que implica escolha, dal advindo o
carater relativo da relagao deterministica.

Voltemos agora as nossas observagoes na Subsegao 1.2.2, sobre a
relagao contexto fonolOgico/forma do particfpio. A respeito das formas
irregulares latinas motum, missum, receptum, victum, que correspondem a
formas regulares no portugues, o fato de, para os mesmos verbos, o latim
gerar formas irregulares, e o portugues nao, confirma que o fator crucial
para a formagdo de participio nao esta na sua semantica lexical, em si mesma.
0 que ocorre, a nosso ver, 6 o seguinte. Na morfologia manifesta, o latim
distingue, e o portugues nao, verbos ativos e verbos depoentes. Isso significa
que a estrutura morfolOgica subjacente dos verbos 6 diferente, em algum
aspecto, no latim e no portugues. A diferenga apontada por Said Ali entre o
latim e o portugues decorreria dessa diferenga na estrutura morfolOgica
subjacente de tracos formais. Em outras palavras, haveria, sim, uma
necessidade de urn certo padrao fonolOgico superficial para a existencia de
um particfpio passado numa lingua, mas esse padrao 6 decorrencia da estrutura
subjacente de traps formais, dal, que a genulna explicagao para as formagOes
de particfpio esta na estrutura subjacente de tracos formais, e nao na sua
manifestacao fon6tica.

Ao explicitarmos que o fator crucial na forrnagdo de participio nao esta

" A idiossincrasia da relacao entre radical e interpretacao categorial dos participios ja havia
sido enfatizada por Schmitz (1984, 1989). V. tamb6m Pires (1996).
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na semantica lexical em si mesma, nao queremos dizer que as formagfies de
participio nao dependam da informagao semantica do radical: apesar de nao
dependerem da informagao semantica substantiva (as listas de verbos de cada
formagao nao constituem classes semanticas substantivas), parecem
claramente depender da informagao semantica de tipo lexico-estrutural (i.e.,
de tipo lexical e construtor de estrutura), dal, advindo as diferengas aspectuais
entre as dual formas de participio duplos, por exemplo. Mas essa e uma
questao que extrapola os limites deste artigo. Somente a tftulo de ilustragao
da complexidade dessa questao, observe-se que verbos dos tres tipos de
formagbes podem ser ergativos com causagao inexistente (cf. Rodrigues
(1998) a respeito dessa distingao): secar: secado/seco; quebrar: quebrado/
*quebro; abrir: aberto / *abrido.

0 exame que acabamos de fazer dos padroes morfofonolOgicos
superficiais dos participios portugueses se baseou numa amostra de verbos
da lingua e somente desvela a ponta do iceberg. De qualquer modo, esse
exame ja 6 revelador (i) da existencia de uma estreitarelagao entre informagao
no radical e tipo de formagao do participio, e (ii) do carater deterministic°
dessa relagao. Observe-se que essa informagao subjacente nao tem nada a
ver corn a geometria de tragos, uma vez que as restrigOes.em questao nao
envolvem classes naturais de sons no sentido dessa teoria (cf. os dados da
Segao 2, por exemplo). De acordo corn as conclusoes deste artigo, essa
informagao 6 de tipo lexico-estrutural. 19 Por outro lado, a investigagao deste

" Nesse ponto a proposta deste artigo se distingue da proposta da fonologia lexical prosOclica,
de diferentes niveis de derivagao no lexico de uma lingua. Usando a fonologia lexical, Lee
(1995) prop& haver no lexico do portugues do Brasil dois niveis ordenados (Nivel 1 e Nivel 2),
seguidos do nivel p6s-lexical; a flexao irregular e toda a derivagao estariam no Nivel 1, e a
flexao regular no Nivel 2 (Estamos deixando de lado as composigoes.). Logo, seguramente,
para ele, os participios regulares seriam gerados no Nivel 2, e os participios irregulares imicos,
assim como os irregulares de pares participiais de segunda e terceira conjugagoes, pertenceriam
ao Nivel 1 (p.ex.: visto, vindo; envolto, bento, morto, preso; expresso, imerso, impresso, omisso,
submerso). Quanto aos participios irregulares de primeira conjugagao (entregue, expulso, pago,
pego, ...) nao nos parece claro que tratamento teriam, uma vez que na verdade gozam de grande
regularidade na sua formacao (Radical Verbal intact() + Vogal Tematica Nominal para a grande
maioria dos casos), corn as poucas 'excecoes' que indicamos (enxugar: enxuto, por exemplo),
marcando-se como irregulares sobretudo ern relagao a formagao participialem ado. Na proposta
que estamos sugerindo essa questao nao se coloca, pois a diferenga crucial entre os varios tipos
de formacties participiais a decorrente de diferenga na estrutura de tragos formais projetada pelo
radical verbal, de onde resultariam diferengas em relagao a caracterizagao da configuragao
necessaria para a ida a PP.
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artigo tambem revela que haveria uma estrutura morfofonolOgica subjacente
em termos de tragos formais num nivel mais abstrato do que o dos tragos
foneticos e fonolOgicos habituais.

3.2. Derivagao a Partir de Tragos formais

Chomsky (1995) introduz o conceito de tragos `formais', opondo esses
aos tracos `substantivos' de tipo semantic° e fonetico. Os tragos formais sao
caracterizados como tragos "usados pelas operagoes computacionais que
constroem a derivagao de uma expressao" (Chomsky, 1998: 51), e postulados
como basicamente distintos dos tracos que nao tern esse papel e sao, antes,
inerentemente interpretativos (os tragos substantivos semanticos e foneticos).

0 exame que fizemos dos participios do portugues nos levou a concluir
que existe, no nivel da projegao morfolOgica dos radicais verbais, das vogais
tematicas verbais, do sufixo participial e das vogais tematicas nominais, urn
certo tipo de informagao que é levado em conta na construgao desses itens.
Pressupondo que tanto os itens lexicais quanto as estruturas sintaticas sao
construidos a partir de tracos, analisamos aquela informagao como ocorrendo
sob a forma de trago, e, mais precisamente, sob a forma de tragos formais.
Se nossa analise estiver correta, ela estendea proposta de Chomsky em pontos
importantes. Por falta de espago, deixamos ao leitor o paralelo entre as duas
propostas. Apontamos simplesmente que, se nossa analise estiver correta,
os tragos formais tern participagao tamb6m na construgao da forma
morfofonolOgica e da interpretagao semantica gramatical dos itens, e nao
somente na construgao sintatica. Poderia haver, na estrutura abstrata das
linguas, como ja proposto por Hjelmslev, uma forma da expressao e uma
forma do contend°, alem de uma substancia da expressao e uma substancia
do contend°, e o carater 'formal' dos chamados tacos formais estaria ligado
aos niveis da 'forma' da expressao e da 'forma' do contend°. Ness a linha de
pensamento, 6 bem viavel supor que haveria uma construgao simultanea da
forma da expressao e da forma do contend° dos itens, por meio do use de
uma mesma configuragao estrutural de tracos formais. "

Ate agora nao demonstramos que a informagao subjacente em pauta
ocorre sob a forma de tracos. Essa, no entanto, parece ser a hipOtese que os

20 Desenvolvemos essa proposta em Lobato (1998b), posteriormente a este artigo.
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dados favorecem. Ja concluimos que no portugues a leitura de participio
depende de informagao relacionada corn uma vogal acentuada e uma
consoante, havendo tres diferentes possibilidades de localizagao desses dois
segmentos. Simplificadamente temos:

(18) a. [C...]]Radical

[C]
C. [...]Radical [V] [C]

Em (18a) essa informagao se localiza toda no radical (1' conjugagdo,
formagao irregular), em (18b), se localiza parcialmente no radical (2' e 3'
conjugagOes, formagao irregular), e em (18c) se localiza inteiramente fora do
radical (formagao regular). Alen' disso, essa leitura depende da projegao da
vogal tematica nominal apOs a consoante em questao. Para ser possivel
interpretagao participial ser encontrada em partes diferentes da palavra, mas
sempre relacionadas corn um dado tipo de segmento (V acentuada e urn certo
tipo de C), tem de ser verdade que no constituinte morfolOgico correspondente
a cada um desses segmentos ha um certo tipo de informagao que provoca a
leitura participial. Se isso é verdade, ha uma relagao estreita e necessaria entre
forma morfofonolOgica e interpretagao semantica, na verdade muito mais estreita
do que imaginado ate agora nas propostas lingiiisticas teOricas: a estruturagao
fonolOgica das palavras subjazeria urn tipo de trago mais abstrato do que os
tragos que a fonologia tern proposto ate agora, sendo esses tragos tambem
usados na interpretagao semantica. Adviria, dal, tanto a flexibilidade na
localizagao da informagao participial na estrutura morfolOgica do participio
portugues quanto o carater deterministico da relagao informagao
morfofonolOgica/interpretagao participial.

A existencia dessa relagao entre estrutura morfolOgica, estrutura
fonolOgica e interpretagao semantica favorece a proposta deste artigo de que
a construgao morfofonolOgica das palavras e a interpretagao semantica
gramatical lidam com o mesmo tipo de elemento - tragos formais: a interface
sonora e a interface semantica estariam operando sobre o mesmo tipo de
informagao subjacente, e o estatuto de trago para essas informagOes de interface

21A diferenca entre flexao e derivacao fornece outra possibilidade de argumentacao a favor da
nosso proposta. Os tres processos de derivacao de participios no portugues mostram que a
informacao que leva a interpretacao participial se distribuientre diferentes partes da palavra
radical verbal, vogal tematica verbal, sufixo participial e vogal tematica nominal , numa
combinacao que depende em primeiro Lugar de cada radical. Segundo Chomsky (1995, 1998),
as propriedades flexionais sao tracos formais. (cont.)
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seria decorrente das condigoes de legibilidade (cf. Chomsky, 1995, 1998)."

Os fatos em (18) tambem favorecem a hipotese de a leitura de participio
depender de uma dada configuragdo estrutural de tragos e nao de urn trago
ou urn simples conjunto de tragos. Corn efeito, se 6 verdadeiro que a leitura
participial depende de informagdo projetada em pelo menos tees diferentes
partes da estrutura morfolOgica do item lexical, havendo uma ordem estrita
entre essas tres partes sempre [Vacentuada + C + VTnominal] na ordem
linear, o que produziria uma hierarquia, na estrutura morfolOgica, corn essa
ordem em espelho , tem de ser verdade tambem que essa leitura depende
de uma dada configuragdo de tragos, e nao somente de urn dado trago ou
dados tracos.

4. Conclusdo

Neste trabalho, langamos um breve olhar sobre as formas de participio
passado do portugues, procurando apontar uma nova diregdo para o exame
desses itens. Num enfoque radicalmente minimalista, segundo o qual tragos
formais sao usados tanto na construgdo morfofonolOgica de itens lexicais
quanto na construgdo de estruturas sintaticas e interpretagdo semantica de
itens e estruturas, propusemos que os tragos usados na derivagdo
morfofonologica dos participios sao os mesmos usados na sua interpretagdo
semantica. Evidentemente, a grande questdo a ser respondida, mas que nao

(cont.) Sera a terminaclo regular de participio uma propriedade flexional? Tradicionalmente,
a formacao de particfpios tern sido tratada como flexional, como salienta Spencer (1991:193):

[...] the creation of participles, gerunds and infinitival forms of verbs seems
to involve a change of category, and yet the traditional, and in many
respects most motivated, view is to regard them as part of the inflectional
paradigm of the verb, not as a species of derivational morphology.

No entanto, dada a fluidez da distincao entre flexao e derivacao (cf. Spencer (pp. 193-197))
e dada a falta de entendimento, no estagio atual do conhecimento sobre linguagem, sobre a
mesma, qualquer °Ka° que fizessemos nao seria mais do que terminologica. Vamos, antes,
levar em conta a seguinte observacao de Spencer (p.197):

the morphological devices of affixation, phonological processes and
so on are just as likely to be used for derivation as for inflection.

Se os mesmos dispositivos morfolOgicos e processos fonologicos sao usados pela flexao e
pela derivacao, nao parece irrazoivel considerar que esses doffs processos morfologicos lidam
corn as mesmas propriedades de base. Aceitando que as propriedades flexionais sao tracos
formais, diremos, entao, que as propriedades das formaciies participiais (em geral, e nao
somente a regular) sao igualmente tracos formais, mesmo que sejam derivacionais. Ora, se a
geracio de participio se faz na base de tracos formais, dados os tees tipos de formacao
participial que identificamos, tern de ser verdadeiro que tracos formais subjazem ao radical
verbal, as vogais tematicas verbais, ao sufixo de participio e as vogais tematicas nominais.

G 2 3
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examinamos no artigo, 6:

(19) Quais sao os tracos formais?

Se o que dissemos tern algum fundamento de verdade, nao se tern ainda
nem uma teoria fonolOgica nem uma teoria morfolOgica capazes de explicar
os dados apontados: seriamnecessarias teorias que incorporassem o conceito
de tracos formais, a fim de se chegar a uma verdadeira explicagdo. Com um tal
aparato talvez fosse possivel se chegar a uma resposta para as diversas
perguntas que deixamos em aberto neste trabalho.
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TOPIC ON THE COMPUTERS

(Iniciando a Lingtiistica do Corpus do Portugues: Explorando urn Corpus
para Ensinar Portugues como Lingua Estrangeira)
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ABSTRACT: This study presents a methodology for the identification of coher-
ent word sets. Eight sets were initially identified and further grouped into
two main sets: a 'company' set and a 'non-company' set. These two sets
shared very few collocates, and therefore they seemed to represent distinct
topics. The positions of the words in the 'company' and 'non-company' sets
across the text were computed. The results indicated that the 'non-company'
sets referred to 'company' implicitly. Finally, the key words were compared
to an automatic abridgment of the text which revealed that nearly all key
words were present in the ahridgment. This was interpreted as suggesting
that the key words may indeed represent the main contents of the text.

RESUMO: Este estudo apresenta uma metodologia para a identificacao de
conjuntos de palavras coerentes. Oito conjuntos foram identificados
inicialmente e posteriormente agrupados em dois conjuntos principais:
um conjunto denominado companhia' e outro denominado `ntio-
companhia'. Estes dois conjuntos partilham alguns colocados, e portanto
parecem representar topicos distintos. A posifilo das palavras de ambos os
conjuntos foi computada ao longo do texto analisado. Os resultados
indicaram que os conjuntos `ntio-companhia' se referiam indiretamente a
companhia. Por fim, as palavras-chave dos conjuntos foram comparadas
a urn resumo do text() automdtico gerado por computador o qual revelou
que quase todas as palavras-chave estavampresentes no resumo. Este fato
foi interpretado como indicio de que as palavras-chave representam o
conteado central do texto.

Key Words: Corpus Linguistics; Teaching Portuguese as Foreign Language;
Corpus-based description of Portuguese.

Palavras-Chave: Lingiiistica do Corpus; Ensino de Portugues como Lingua
Estrangeira; Descricao do Portugues baseada no Corpus.

* An earlier version of this paper was presented at the 7th International Systemic-Functional
Workshop, Valencia, Spain, on 27 July 1995 under the title 'Segmentation and choice in written
bussiness English', and published as DIRECT Working Paper 25.
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0. Introduction

The aim of this paper is to propose a methodology for extracting
coherent word sets from text. The relevance of the investigation lies in the
fact that it can lead to the automatic identification of themes discussed in the
text. Word set coherence is conditioned by two criteria: one, each individual
set must sound coherent to the reader of the text; and two, the set of sets
must present itself as coherent, that is, the individual sets must be related to
each other by sharing the similar content. Word sets can be viewed as indicators
of how the text can be partitioned into coherent segments.

The analysis is meant to be entirely inductive, that is, all of the interpre-
tative categories will result from the analysis rather than be imposed onto it.
Other studies have applied a bottom-up methodologies in the investigation
of texts (Miall, 1992; Phillips, 1988; Scott, 1995; Wilson, 1993).

It is possible to derive word sets by studying word distribution
statistically (e.g. Knott and Dale, 1993). A disadvantage of a pure statistical
approach is that it may sacrifice validity. In our case, this means that the
interpretation of the results would become too complex for the vast majority
of researchers in applied linguistics.

In Systemic Linguistics there have been attempts at extracting word
sets with only moderate use of statistics or none at all. For instance, Halliday
(1992) outlines the possible lexical sets in a commercial letter. Similarly,
Benson and Greaves (1992) describe and discuss the word sets in a letter in
terms of the systemic category of field. Since they succeed in carrying out
their analysis by computer, their study will serve as a basis for the present
investigation. Their approach was based upon the intuitive identification of
what was in their opinion the main clause or 'pitch clause' of the letter. In
this clause, they decided that the word 'please' was central to it and extracted
its collocates. The collocates were distributed into meaning sets. There are a
few points in their technique which can be improved. As they suggest,
comparisons of word frequency were carried out by using the absolute
frequencies of the words in question, rather than frequencies relative to text
size. Also, the key word in the text was chosen prior to the extraction of the field sets.

The technique proposed here uses the concept of 'key word' as imple-
mented in the KeyWords tool of the WordSmith suite (Scott, 1995). Firstly,
the text will be compared to a corpus of similar texts and the chi-square of

6 9 '3A., e:
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the distribution of each word type in the text and in the corpus will be
computed. Secondly, the words will be sorted according to the significance
of the chi-square statistic. At this stage there are two possibilities. Either the
word is significantly more frequent in the corpus or it is significantly more
frequent in the text. In the former case, the word will not interest us, since its
frequency will be less than expected in the text and therefore will not
characteristic of the text. In the latter case, however, the word will have been
used in the text more frequently than expected and therefore it can be
considered to characterize the text. Words which characterize the text by
being unusually frequent in this way will be called KEY WORDS', although
in the original proposal in Scott (1995) these would be called 'positive' key
words. Finally, the collocates for each key word will be computed. Each set
will then be formed by key words and their collocates.

The methodology described above can perhaps improve a few aspects
of the approach applied by Benson and Greaves (1992). First, relative
frequencies are compared by taking into account the difference between their
expected and observed values (chi-square). Second, key words are not chosen
intuitively, but by computing statistical significance.

The problem with relying on chi-square significance to identify key
words is that high frequency words will often turn out to be key. But since
high frequency words are in their majority function words, these words will
not be key because function words are excluded from the analysis. Initially,
all content words (nouns, main verbs, adjectives, adverbs) were allowed to
become key. Thig was established following Eggins (1994), according to
whom changes in field have' an immediate impact on the content words used'
(:68). However, it was later found that a further filtering was necessary so as
to make sets as coherent as possible. Here we followed Halliday (1992),
who in his analysis for lexical sets, included only nouns.

2. Collocates

Each word set is constituted by at least one key word and its cluster of
collocates. A cluster is defined as the words which collocate with a given

1 For a discussion on comparing corpora along these line on the CORPORA list, see http://
www.liv.ac.uk/-tonyl/corpus.html

62 9



144 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° 1

node word (Carter, 1992: 49). Including collocates is important because
they provide information about the use of key words in context. According
to Sinclair 'In the relation of form and meaning it became clear that in all
cases so far examined, each meaning can be associated with a distinctive
formal patterning.' (Sinclair, 1993: 6). Thus, collocates can provide a better
picture of the specific meanings associated to key words in context. Similarly,
Phillips (1985) has found that different textbook chapters present different
sets of collocations.

A problem with investigating collocations is the width of the span within
which the collocates will be computed. As a general rule, a span of four
words on either side of the node word is regarded as appropriate (e.g. Sinclair
1991). Sinclair, Jones and Daley, 1970 argued that 'a shorter span would
miss valuable evidence, a longer one would overlay the relevant pattterns
with more distant material' (:9). Nevertheless, a wider span would allow us
to incorporate more context into the investigation of the contexts in which
key words are used. Since the size of our data is small, we would not suffer
any penalties in terms of computation efficiency if we adopted a wider span.
In addition, we will only include collocates which are lexical words, so the
amount of 'noise' generated by widening the span will be reduced. Therefore,
we have opted for a span of five words.

3. Analysis

The business report was 3,355 words long, and the corpus, made up of
17 business reports, had 95,541 running words. The text was first tagged for
part of speech by the University of Birmingham Tagger. Then the key words
were computed using the WORDSMITH package (Scott, 1995), following
the guidelines described earlier. A list of nouns occuring more often than
expected in the text was extracted by the KEYWORDS program. After that
the collocates for each key word were calculated. Only those collocates with
a frequency higher than one were retained. The resulting meaning sets are
listed in the table below. The item at the head of the group is the key word,
and the words that follow it are its collocates. The collocates are listed in
alphabetical order.

ABC, Algar and Group activities, answer, companies, company, com-
munication, continuity, diversity, fundamentals, informatics, internationalizat

(3 3 0
'k
:14).
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ion, investments, goals, mission, network, objective, policy, quality,
performance, search, strategy, subsidiaries, treatment, trend, year

process continuity, modernization
talent human
satisfaction client, markets
objective group, priority
clients (no content word collocates)
formation coordinators, executives, program
excellence search, standards.

Three key words were joined together in the same set: ABC, Algar and
Group. They were grouped because they are part of the name of the company
CAB C Algar Group'). This set is the longest of all. It comprisescommon themes
encountered in the text: 'activities of the company', 'company investments',
`strategies deployed by the company', 'company subsidiaries', etc.

An inspection of the sets reveals that there are two types of sets. One,
a central set closely associated with the company's name, where there is
mention of the goals of the company, the objectives of the company, the
performance of the company, the company's policies, the company's
subsidiaries, the company's investments, and so on. And the other is a
compound set comprising seven individual sets which express themes not
formally associated with the company name. Hence, we have a company set
on the one hand, and one non-company set of sets on the other. Significantly,
in the non-company sets, only 4 words out of the 19, namely 'objective',
`client(s)', 'group' and 'search', are repeated in the company set. The majority
are unique to the group.

We have also calculated the placement of key words across the text
with the help of the KEYWORDS program. First, the program calculates
the number of portions of text in which at least one key word appears. A
portion is defined as 1% of the running words of the text (33.55 words). It
has found that are 26 portions in which at least one key word appears. Of
these, 21 contain at least one company key word. This suggests that company
keywords are distributed across most of the text where key words appear.
Also, it indicates that company key words share most of the portions in
which noncompany key words are present. This is interesting because non-

631
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company key words did not show as collocates of company key words or
vice-versa.

By examining examples of non-company key words in the texts, we
noticed that non-company key words were generally being used to refer to
the company, even though the word 'company' was not mentioned. For
example, the set for the key word 'process' includes the phrases 'process of
developing modernization' and 'process of business modernization' which
in fact should be interpreted as processes taking place in the company. The
`excellence' set is used in a similar context, as the example below illustrates:

Indispensable as tool to a company committed to modernity, Total
Quality in Grupo ABC Algar has a conclusive answer. In reference
to the search for excellence of operation, products, and services,
through the integration of methods, efforts...

In the example, 'search for excellence' is being used to refer to the
Total Quality program taking place within the company.

These implicit references to 'the company' stand in contrast with other
key words which refer to 'company' more explicitly by appearing near the
word `companies'2. For instance, the set for the key word 'talent' includes
the phrases 'to develop Human Talents of the companies'.

3. Main themes

The question that remains is whether the key word sets actually represent
the main themes of the text. Since the identification of themes is a highly
intuitive task, a more objective means of assessment had to be devised.
Summaries are usually considered representations of the main topics of the
text. Obtaining an automatic summary of the text would be an adequate
alternative because it would not involve subjective judgment on the part of
human readers. Among the various options, automatic abridgments (Hoey,
1991) stand out as a good technique for summarizing texts because abridg-
ments are produced on the basis of the distribution of lexical items in the
text, just like our technique for extracting word sets.

2 'Companies' did not form part of the set because it had a frequency of one.
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A series of abridgments of the business report were produced control-
ling for the number of links and bonds. The choice was for an abridgment
which would be about 50% of the text in length, but not less. The shortest
abridgment under these circumstances was one containing 1766 words and
42 sentences, representing 52.6% of the original text.

The key words and their collocates from the unabridged text were
searched for in the abridgment. It was found that only one word did not
appear in the abridgment ( `executives'). Since the abridgment is formed by
central sentences which subsume other sentences lexically, the words in the
abridgment can be considered to be those which carry the main themes of the
text. The fact that all but one of the set words appeared in the abridgment
suggests that the sets are representative of the main themes in the text.

4. Summary and Final Comments

In this study a methodology based on the extraction of key words was
applied to the identification of coherent word sets. It was hoped that these
word sets would be coherent. Ultimately, it was hoped that the word sets
would represent the main themes or topics of the text. Eight word sets were
extracted and analyzed. It was found that the eight sets could be divided into
two main groups, one 'company' set and one 'non-company' set. These two
sets shared very few collocates, therefore they seem to represent distinct
topics. The positions of the words in the 'company' and 'non-company' sets
across the text were computed. The results indicated that they did very often
shared the same portions of the text. This was interpreted as meaning that
the 'non-company' sets referred to 'company' implicitly. Finally, an automatic
abridgment of the text was created. The abridgment contained central
sentences of the text, and therefore it was regarded as a good representation
of the main themes of the text. Nearly all of the key words from the unabridged
text were present in the abridgment, which suggests that the key words may
indeed represent the main contents of the text.

The research reported here is work in progress and cannot offer definitive
answers to the problem of identifying the main contents of texts automat-
ically by computer. Nevertheless, it illustrates the possibility of applying key
words extracted by the KeyWords program (Scott, 1995) in areas such as
content analysis.
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(The Metalanguage as Space of Interpretation: Terminology and
Automatized databases)
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ABSTRACT: The main objective of this work is to discuss the notion of
metalanguage concerning the use of thesaurus (symbols systems, functions
indicators, descriptors) utilized by indexers for article representation in
computerized bibliographical databases. Our corpus comprises article
abstracts and bibliographical database descriptors LILACS (Literatura
Latino-Americana em Ciencias da &Hide) and SOCIOFILE Sociological
Abstracts. We aim at clarifying the effects of subjectivity in the functioning
of indexing taking account the grounds for interpretation that allow different
meanings.

RESUMO: A partir da afirmacao de Pecheux (1990) de que nao ha
metalinguagem, na medida em que toda descricao est(' exposta ao equivoco
da lingua (da ordem do simbolico); de que ha o outro na sociedade e na
historia e, por isso, ha um real estranho a univocidade logica, buscamos
trabalhar a nocao de metalinguagem referida ao use dos tesauros (sistema
de simbolos, indicadores de funcao, descritores) utilizados pelos indexadores
para a representacao dos artigos nas bases de dados informatizadas. Nosso
corpus e composto por resumos de artigos e descritores das bases de dados
bibliograficas LILACS (Literatura Latino-americana em Ciencias da Saade)
e SOCIOFILE (Sociological Abstracts). Buscamos explicitar os efeitos da
subjetividade no funcionamento da indexacao, levando em conta os espacos
de interpretacao que dtio lugar ao deslocamento dos sentidos.

KEY WORDS: Metalanguage; Computerized Bibliographical Databases;
Indexing; Interpretation; Thesaurus.

PALAVRAS-CHAVE: Metalinguagem; Bases de Dados Bibliognificas
Computadorizadas; Indexafao; Interpretacao; Tesauro.
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0. Introdugdo

Esta reflexao toma como ponto de partida duas afirmagoes de Pecheux
(1990):

1) A de que "nao ha metalinguagem" na medida em que toda descrigao
(de objetos, de acontecimentos ou de arranjos discursivo-textuais) esta
intrinsecamente exposta ao equivoco da lingua (da ordem do simbolico),
isto é, a capacidade de todo enunciado tornar-se outro, de haver deslocamento
de sentido, de pontos de deriva, abrindo assim espago para a interpretagao;

2) A existencia do outro nas sociedades e na histOria, apontando para a
ligagao entre este outro pa-Trio ao linguageiro discursivo, correspondendo
as filiagOes historicas ( as mem6rias organizadas, as relagOes sociais em redes
de significagao).

E o ponto de chegada dessas duas afirmagoes, como escrito por Pecheux:

3) Ha urn real estranho a univocidade lOgica, ha urn outro tip o de saber
que nao se reduz a ordem das "coisas a saber" (o sistema estrutural constituido
pelos especialistas de todas as especies e instituigOes).

Tendo em vista esta constatacao de Pecheux, buscamos verificar como
o funcionamento da indexagdo se realiza e que efeitos produz, visto indexagdo
pressupor a metalinguagem e estar apoiada numa construgdo da terminologia
que visa a elidir os efeitos da subjetividade. Objetivamos trabalhar a nogdo
de metalinguagem como vista por Gardin (1973), e utilizada pelos
indexadores das bases de dados informatizadas para a representagdo dos
documentos. Nosso corpus sera constituido pelos resumos e descritores de
artigos indexados nas bases de dados bibliograficas LILACS (Literatura
Latino-Americana em Ciencias da S aide) e SOCIOFILE (Sociological
Abstracts). Buscamos observar o funcionamento da indexagao, tendo em
vista os espagos de interpretagdo que promovem o deslocamento dos sentidos,
dando espago dentro da prOpria terminologia a deriva e a interpretagdo.

Apontamos, neste trabalho, os varios lugares de interpretagdo na
metalinguagem. Sabemos, como escrevem Orlandi e Guimaraes (1988), "que
a relagdo entre as diferentes formagOes discursivas no texto pode ser de
muitas e diferentes naturezas: de confronto, de sustentagdo mlitua, de
exclusdo, de neutralidade aparente, de gradagao etc.". Por conseguinte, ocorre
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a dispersdo do texto e do sujeito, into 6, o cruzamento de milltiplas vozes nas
constituieoes da textualidade e da subjetividade.

1. A Metalinguagem e Os Tesauros

Gardin (1973) propos o uso do termo metalinguagem para o sistema
de simbolos constituldo pelos Tesauros eutilizado para representar o contelido
dos documentos nas bases de dados bibliograficas. Para Gardin, a definicao
de analise de documentos (entendido aqui em sentido amplo, incluindo tanto
textos em linguagem natural quanto textos de literatura cientifica) como a
extraedo do significado de um texto sugere a referencia a algo que 6 tornado
de fora do texto e designado por simbolos que nao sao encontrados no texto.
Os indexadores, os documentalistas fazem uso desses sistemas de simbolos
representados pelos Tesauros, pelas Terminologias para representar o
conteildo dos artigos, dos textos e, os leitores, enquanto usuarios das bases
de dados, ao realizarem suas pesquisas tamb6m fazem use desses vocabularios
direta ou indiretamente. Nebodity (1983) descreve o processo de
documentagao sob o ponto de vista da terminologia como envolvendo a
analise do conteildo do documento, a formulagdo desse contend° em urn
conjunto de descritores (urn vocabulario controlado) e a ordenagao desses
descritores de forma que os pesquisadores das bases de dados bibliograficas
possam fazer suas pesquisas.

Visto de outro modo, Nebodity aponta para dois processor paralelos
naindexagdo: por urn lado, o tratamento do texto do documento em linguagem
natural, por outro, o tratamento do texto da descried° do Indice, que ele
caracteriza como sendo em linguagem mais ou men os artificial. Observa que
em qualquer desses dois modos a tarefa do indexador 6 prover a interface
correta entre a terminologia do documento, a terminologia do sistema de
informagdo e a terminologia de quern indaga. Sem essa ideal compatibilidade
de linguagens, Nebodity afirma que o processo de informagao nao funciona.

Os tesauros sao constitufdos por listas de termos autorizados: descritores
e nao descritores de urn dominio particular do conhecimento, tendo em vista
relagOes semanticas e lOgicas, sendo a sua construcao apoiada no corpus
discursivo da area que abrange, isto 6, a selegdo de termos 6 feita dentre os
conceitos mais freqiientes, buscando assim assegurar a semelhanga entre o
vocabulario a ser utilizado para a representagdo dos artigos e o universo do
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conhecimento expresso nos textos. Desta forma, os tesauros cristalizam os
conceitos de determinada area de conhecimento, fixando-os, e dando-lhes
autoridade. Ressaltamos da definicao de tesauro o seu carater de grade
interpretativa, onde cada descritor 6 a sintese de urn amplo espectro de
significados, vindo de encontro a sua caracterizacao como metalinguagem.

2. 0 funcionamento da indexacao e a metalinguagem

Tendo em vista a questao da impossibilidade da metalinguagem
levantada por Pecheux, observemos o resumo e os descritores (palavras-
chave) que foram atribuidos pelos indexadores a urn mesmo artigo
respectivamente na base LILACS e SOCIOFILE:

Giffin, Karen. Violencia de genero, sexualidade e saline/ Gender
violence, sexuality, and health. In: Cadernos de Saade Pablica; v.
10 (suplement 1), p. 146-55, 1994.

Resumo original em portugues na base de dados LILACS:
Apresenta alguns resultados de um levantamento recente de
estudos e dados internacionais sobre a violencia contra a mulher,
bem como sobre as conseqiiencias para a safide destas formas
de violencia, onde o agressor e, mais frequentemente, urn
conhecido intimo. Desenvolve alguns argumentos sobre as raizes
desta violencia, abordando questoes acerca da construcao social
da identidade de genero e da sexualidade na tradictio dualista,
que separa mente e corpo, enfatiza elementos biologicos na
sexualidade, e define homens e mulheres como seres radicalmente
diferentes. Conclui corn criticas a vistio mais integral da
sexualidade e dos seres humanos.

Descritores: violencia, saade da mulher, saade pablica.

Notamos que os descritores atribuidos ao artigo ressaltam o aspecto
satide, neste caso, a da mulher e a publica. 0 dessa base de
dados e formado por profissionais da area da saude, portanto, os descritores
a serem utilizados ja tem uma terminologia voltada para essa especificidade;
corn isto, estamos querendo realcar que o aspecto social nao e, inicialmente,
o enfoque principal dessa base de dados. Outro assunto que mereceu realce
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foi a violencia, entretanto os indexadores ignoraram os aspectos referidos
no resumo a sexualidade, diferengas sexuais, construcao social da identidade
e maus-tratos conjugais, cujos termos estao disponiveis no Tesauro da base
de dados LILACS. 0 mesmo texto traz o seguinte resumo na base de dados
SOCIOFILE:

Although women have now gained a strong role in the labor force
& in the public sphere, the social distribution of violence follows
a traditional division: men are victims of violence in the public
sphere while violence against women occurs in the domestic
sphere. In explaining this violence, dualistic visions of gender as
biologically determined are criticized & a view of sexuality as
socially constructed on a biological nondeterminant basis is
proposed.

Descritores: Battered-Women; Family-Violence; Sex-Differences;
Violence; Victimization.

Neste resumo notamos que nao ha nenhuma referencia a sailde, ptiblica
ou da mulher, omissao forte a sentidos que estao no tftulo do artigo; os
indexadores deram enfase ao aspecto violencia, presente em ties dos termos
querepresentam o artigo: violencia na farrulia, violencia (geral) e indiretamente
com os termos vitimizacao e mulheres espancadas. Observamos que no
resumo e dado destaque a construcao social da sexualidade, e tambem ao
fato da distribuicao social da violencia: contra os homens ser publica e ser
domestica no caso das mulheres, aspectos estes ignorados pelos indexadores.
0 segundo artigo que vamos analisar e da base de dados SOCIOFILE:

Huggin s,-Martha-K.; Mesquita,-Myriam-Castro -P. Exclusion,
Civic Invisibility, and Murder: The Killing of Street Youth in
Democratizing Brazil. American Sociological Association (ASA).
1995.

ABSTRACT: A sociological analysis of murder in public places,
focusing on youth murders by strangers in Brazil as a function of
the victim's societal exclusion, civic invisibility, & ocial
stigmatizing, all nurtured by a "bystander culture "that creates
impunity for the killings. This empirical study puts a human face
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on Brazil's youthful murder victims the majority of whom are
poor, dark-skinned males ages 15-17- & provides insight into
their killers, who are usually on-& off -duty police of social class
origins similar to their victims. Emphasis is on victim-generating
sociostructural situations & the social creation of victims. It is
concluded that the Brazilian image ofpoor urban youth as
dangerous street children personalizes the social problem of youth
murders & helps mute social consciousness about the relationship
of murders to such structurally rooted social problems as
unemployment, debt, hunger, & land & other wealth inequalities.

Descritores: Brasil; Homicidio, Juventude; Vitimologia, Fatores
socio-culturais.

Este artigo trabalha corn a nocao das criangas de rua como vitimas de
problemas sociais e econOmicos (desemprego, fome, morte, desigualdade de
acesso aos bens), constatando que agentes e vitimas da violencia provem da
mesma classe social. Apontapara a cumplicidade da sociedade como inibidora
da busca dos reais motivos que levam as criangas a serem vitimas da violencia.
Este texto expressa como de fato a nog-do de pre-construfdo funciona
remetendo uma palavra, expressao a uma construgdo anterior, exterior, sempre
independente, como se todo um imaginario já estivesse dando os dados para
uma determinada situacao, os prOprios autores apontam para a imagem da
juventude urbana brasileira pobre como perigosas criangas de rua.

Notamos a ausencia de descritor para o que o resumo apresenta como
exclustio social, invisibilidade civica, faltam tambem chamadas para os
aspectos economicos da geracao das vitimas nal° abrangido pelo termofatores
socioculturais e para a relagdo imagem versus consciencia social.

0 terceiro texto que vamos analisar faz parte da base de dados
SOCIOHLE :

Peralva, Angelina T. Ethnicite, violence et participation culturelle:
un regard sur la jeunesse de Rio de Janeiro. In: International
Sociological Association (ISA), 1994.
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Resumo na base de dados SOCIOFILE:
An inquiry into the many ways urban violence impacts the major
proportion of youth in metropolitan Rio de Janeiro, Brazil. The
need for cultural participation is strongly expressed by numerous
forms of violence. However, violence is not na ethnic issue. It is
noted that attempts by black movements to mobilize poor black
youth on the basis of identity have not succeeded.

Descritores: Rio de Janeiro, Brasil; Juventude; Crime urbano;
Violencia; Juvenile-Offenders; Delinqiienciajuvenil; Estudos em
violencia.
Aspectos psicologicos: Juventude, Rio de Janeiro (Brasil),
impacto da violencia urbana.
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Dentre os termos atribuidos ao artigo na base de dados nao ha qualquer
referencia a estudos etnicos, a movimentos raciais ou a participagao cultural
ou identidade cultural , aspectos esses presentes no resumo do artigo. Todo
destaque 6 dado para a violencia.

A partir das rapidas analises acima, verificamos que os tees pianos que
se cruzam no funcionamento da indexagao produzem equivocos,
ambigiiidades; isto 6, no funcionamento da indexagao temos: a) o titulo do
artigo e seu resumo (o original e o que aparece na base de dados), b) o
thesauros, e c) a comunidadeusuaria da base de dados. Estes tits pianos sao
atravessados pelo sujeito que realiza a indexagao, sujeito este que, atravessado
pelo real, pela histOria, pela lingua, atua como interprete, dentro de suas
condigOes de produgao especificas, dentro de sua interdiscursividade.

0 indexador 6 tambem um interprete le o texto, conclui do que trata,
busca os descritores que melhor representem a sua interpretagao. Parret
(1988) escreveu que a interpretagao, ao nivel da leitura ou de comentario
caracteriza-se como urn esforgo de estruturagao de uma riqueza inicial e
inesgotavel; resultando num novo texto, fonte ele pr6prio de novas
interpretagoes, criador de intertextualidade e, por outro lado, o lugar da
interpretagao na metalinguagem, vinculado a sua vocagao cientifica, 6 o da
estabilizagao dos contetidos, do artificial, do arbitrario. Os nossos exemplos
atestam o funcionamento da indexagao no entremeio da interpretagao e da
busca da metalinguagem. Notamos que o indexador enquanto busca os
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sentidos que representem os textos, e realiza a escolha dentre os descritores
que indicam os assuntos (descritores ester ja previstos nos tesauros, nas
linguagens documentarias, entendidas como metalinguagem) 6 um sujeito
afetado pelo interdiscurso, pelo jogo da repetigao e do mesmo.

3. MemOria, interdiscurso e sujeito

Sabemos que a memOria o interdiscurso apresenta-se como urn espago
mOvel de divisoes, de disjungOes, de deslocamentos e de retomadas, lugar de
conflitos e de regularizagao. Urn espago onde ocorrem "desdobramentos,
discussoes, polemicas e contra-discursos."(Pecheux).Gostarfamos de
relacionar estas questoes sobre a estruturagdo do discursivo como constitutivo
de uma certa memeria social corn as linguagens documentarias utilizadas
pelos indexadores como ferramenta de leitura para fins de indexagao.

A sedimentagao dos processos de significagao se faz historicamente,
produzindo a institucionalizagao do discurso dominante; dessa
institucionalizagao, dira Orlandi (1988), decorre a legitimidade, e o sentido
legitimado fixa-se como centro: o sentido oficial, literal. Com efeito, quando
nos deparamos corn urn descritor, sabemos que ele 6 resultado de urn jogo
de poder da e na linguagem, ja que os sentidos tern histeria. 0 controle
terminolOgico, a determinagao dos sentidos, sua desambigiiizagao, sao
mecanismos de controle dos sentidos, para que eles nao sejam vulneraveis a
interpretagoes outras que nao aquelas previstas e desej adas, legitimadas por
determinada comunidade. 0 tesauro busca o controle terminolOgico e a
normalizagao da representagao dos conceitos/informagdo de uma area de
conhecimento, a partir de um conjunto de definigoes dos termos especificos
da area considerada

A partir dessa observagao e corn os olhos nos exemplos das bases de
dados SOCIOFILE e LILACS, constatamos que, apesar de um Thesauro
poder explicitar o que 6 um termo X ou Y, o sujeito que indexa, mesmo
fazendo use de uma terminologia que contextualize os sentidos das palavras,
continuard a ser urn sujeito afetado pelo complexo das formagoes discursivas
historicamente determinadas. Pecheux (1990) afirma que so ha a possibilidade
de uma metalinguagem quando ha interdigao de interpretagdo. Orlandi (1996)
dira que esta interdigao a interpretagdo resulta em espagos discursivos
estabilizados. Do que estamos observando, sobressai a nogao da
metalinguagem como redutora, disciplinadora, estabilizadora de sentidos,
remetendo ao que Pecheux (1990) chamou de univocidade logica.
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4. Consideragoes finais
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Tendo em vista a metafora utilizada por Tarsky (1944) para definir
metalinguagem: "Uma metalinguagem 6 uma linguagem que serve para falar
de uma outra linguagem", isto 6, uma segunda linguagem para falar da primeira
linguagem e a afirmagdo de Rey-Debove (1978) da metalinguagem ser nao
somente uma construgdo cientifica mas, sim, a lingua natural, ela mesma
convertida em metalinguagem natural, podemos fazer algumas colocagoes
apoiados no que Orlandi (1996) escreveu sobre "o modo como as palavras
fazem sentido, tern a ver corn a lingua, corn o sujeito, corn a histOria. Nao ha
discurso (sentido) sem sujeito e nao ha sujeito sem ideologia".

Na perspectiva de Orlandi (idem) os principios da significagdo sempre
estao presentes: nem as definigoes, nem a metalinguagem formal escapam
desses principios. A ilium das linguas 6 sempre ainda a linguagem natural,
ou seja, a lingua materna. Observa Orlandi que, para Or a metalinguagem
em funcionamento, o homem se serve da lingua natural. Ha urn gesto minimo
de interpretagdo do sujeito, diante de urn sinal como 4, isto 6, ao reconhece-
lo como urn sinal que significa algo, e uma memOria discursiva, num discurso
especifico ja ha a interpretagdo.

Observamos em nossas analises que o funcionamento da indexacao,
pressupondo a metalinguagem, da lugar a imprevisibilidade, a instabilidade
dos sentidos. Por decorrencia, a metalinguagem nao pode ser arbitraria, nem
autonoma, ela nao pode ser concebida, como uma relagdo de validade
universal, pois sendo a producao de sentidos o lugar, por excelencia, do mal
entendido, da disputa, nao cabe pressupor qualquer consenso a priori entre
os protagonistas da linguagem. 0 que nos leva a concluir, reafirmando
Pecheux (1990), que a metalinguagem nao da conta do Outro nas sociedades
e na histbria, dos espagos da interpretagdo, do real.
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RESUMO: A retrospectiva lancard luz sobre as relardes entre a Lingiiistica e
a Arqueologia, chamando atencao para a Historia da Arqueologia e a
influencia dos modelos lingilisticos para o desenvolvimento dos esquemas
interpretativos da Arqueologia. Sera feita referencia a teoricos historico-
culturais, como Gordon Childe, a arqueologos processuais influenciados
pelo Estruturalismo e a andlise de discurso pos-processual. 0 artigo
concluird ressaltando a importancia da Lingiiistica para o pensamento
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0. Introducao

A Arqueologia 6 uma disciplina cuja multiplicidade de enfoques e
especializagoes dificulta que se possam tecer generalizagoes a seu respeito.
Uma primeira grande questao refere-se a sua posicao em relagao as outras
ciencias, pois alguns a consideram uma tecnica, enquanto outros preferem
considera-la uma ciencia. Alguns consideram-na uma disciplina auxiliar de
uma ciencia interpretativa maior, como a Antropologia ou a HistOria, outros
rejeitam essa dicotomia. Um grande numero considera que ela estuda o
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passado, embora outros admitam que pode tratar, tambem, do presente. Todos
tem como ponto em comum, no entanto, o fato de a Arqueologia construir
seu conhecimento, principalmente, a partir da cultura material (cf. Funari,
1988: 9-16).

Este preambulo fazia-se necessario para que se pudesse introduzir a
discussao sobre a relagao entre a Lingiiistica e a Arqueologia de forma
adequada. De fato, a Arqueologia engloba uma serie de disciplinas, mais
espedficas, cujos pontos de contato podem nao ser numerosos, como a Pre-
HistOria e a Arqueologia Historica, a paleografia e a paleobiologia, a
Arqueologia Classica e a os estudos lfticos, para mencionar apenas uma fragao
das especializagOes correntes. Neste contexto, meus objetivos neste ensaio
nao pretendem abarcar, diretamente, as relagOes entre a Lingiiistica e a
Arqueologia em todos os campos desta ultima e em todas as variedades
teOrico-metodolOgicas, mas, de maneira mais modesta, destacar as relagOes
histOricas e estruturais entre ambas. Na medida em que se estara buscando
as origens dessas ligagOes, far-se-a use do aporte da Filologia e, no que se
refere ao seculo XX, a Lingiiistica sera tomada em sentido igualmente amplo.

1. A Lingilistica romanica e o nascimento da Arqueologia

A lingua, para os romanicos, erauma preocupagao central, e as linguas
estariam ligadas a determinados locais, paisagens e clima, expressoes
individuais de povos especificos, a serem guardados ciosamente. Isto levou
ao desenvolvimento daFilologiahist6rica corn seus dois modelos principais,
tronco e familias lingiiisticas. Na Lingiiistica histOrica, os pressupostos de
origens simples, seguidos de ramificagoes e divergencias, identificaveis a
posteriori, tornaram -se ubiquos na disciplina. Os modelos de tronco e fanufia
lingiiisticas nao favoreciam a concepgao de misturas ou convergencias,
reforgando o axioma inicial de que cada lingua teria uma essencia cujos
contatos hist6ricos nao alterariam =ca. Neste contexto, no final do seculo
XVIII, o interesse pela India, em geral, e pelo sanscrito, em particular, levou
a constatagao de que a afinidade, tanto de razes verbais, como de formas
gramaticais, entre o s'anscrito e as linguas europeias devia explicar-se por
uma origem comum. Tais povos e linguas originais foram logo designados
como indo-europeus, por franceses e ingleses, e Indogermanisch pelos
cientistas de lingua alema. Uma raga, ariana, seria a portadora dessa lingua e
essepovo foi logo considerado superior por fatores lingiiisticos. Assim, foram
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distinguidos dois tipos de lingua: as linguas nobres, flexionadas, de origem
espiritual, quepermitiam o desenvolvimento da inteligencia e o pensamento
abstrato e universal, como as linguas indo-europeias, e as linguas nao-
flexionadas, de tipo animalesco, como todas as outras.

E notavel como os principais lingilistas, em particular na Alemanha,
como Humboldt, estabeleceram as bases tanto das modernas ciencias humanas
como do novo sistemauniversitario (Reill, 1994: 365). Humboldt estabeleceu
a superioridade cultural dos gregos, resultado de sua analise da perfeigao
lingiiistica do grego antigo, resultado, como o prOprio alemao, da sua
autenticidade e pureza, nao contaminadas por elementos estrangeiros. Os
lingiiistas, ao relacionarem o grego ao sanscrito e ao criarem a nogao de
indo-europeus, elevaram, paralelamente, a Philologie ao estatudo de ciencia
exata (Wissenschaft), acima da necessidade de evidencias histOricas externas
que validassem seus esquemas interpretativos, fundados na migragao de povos
portadores de linguas. A origem linguistica da vida social pode ser avaliada
por uma passagem de Ernst Curtius, datada de meados do seculo passado:

"0 povo que soube, de uma maneira tao peculiar, desenvolver o tesouro
comum da lingua indo-germanica foi o heleno. 0 primeiro feito histOrico foi
o desenvolvimento desta lingua, feito ja artistico. Entre suas irmas, o grego
deve ser considerado uma obra de arte, a tal ponto que, se dos helenos s6
nos restasse sua gramatica, seria ja urn testemunho integral e valido dos
dotes extraordinarios e naturais deste povo. A lingua toda parece o corpo de
urn atleta treinado, no qual cada musculo e cada tendao desenvolve-se,
plenamente, sem materia inerte, tudo é poder e vida" (Curtius, citado em
Bernal, 1991: 334-5).

Estabelecida a equagao entre lingua e raga, no contexto evolucionista
do seculo passado, logo buscou-se no difusionismo a explicagao para o
desenvolvimento da civilizagao nos diferentes rincoes (sobre a continuidade
do use do conceito de difusionismo, consulte-se Ruiz, 1996). Flinders Petrie,
embora viesse de uma area tecnica, corn sua base na engenharia, pode ser
considerado, a justo tftulo, um dos fundadores da moderna Arqueologia,
ainda que seja conhecido, em geral, como egipt6logo. Petrie dirigiu-se ao
Egito, em 1880, para verificar se o que diziam sobre as piramides era verdade,
tendo comprovado os diversos avangos tecnicos dos egipcios e desenvolvido
um metodo de classificagao tipolOgica para ordenar os diferentes estilos da
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ceramica local. Essa tipologia, uma das bases fundamentais de toda a
Arqueologia, fundava-se em uma analogia corn a classificagdo
que se utilizava de termos como "troncos e familias" lingiiisticas, substituindo-
se, apenas, a lingua pela forma dos artefatos. Sir Flinders Petrie inventou a
chamada "datacdo por seqiiencia" (sequence dating), no inicio deste seculo,
ao classificar uma serie de tumbas egipcias, de acordo corn uma seqiiencia
cronolOgica. Sua classificacdo partiu da ceramica encontrada nas tumbas,
que foram colocadas em uma ordem, de maneira que as diferencas eram
vistas como o resultado de uma serie 16gica de mudangas. Por exemplo, as
aim de urn pote tornavam-se progressivamente men ores, ate serem reduzidas
a uma simples linha pintada na lateral do vaso, na posicdo antes ocupada
pela alca saliente. Classificando os potes de acordo corn a progressiva
diminuigdo do tamanho da alca obtem-se uma datacdo relativa da serie de
artefatos. A inspiracdo linguistica desta classificacdo é clara: assim como a
Linguistica histOrica pode, reconstruir a seqiiencia est (latim), *es, e
(portugues), tambem o arqueOlogo propos classificar os artefatos (Deetz,
1967: 32). Os desdobramentos desta analogia lingilistica seriam multiples e
pode dizer-se que toda a Arqueologia do seculo )0C fundou-se, como veremos
adiante, nesta matriz.

A relagdo entre lingua, rap e cultura material seria outro passo decisivo
na constituicdo da Arqueologia. Esta equacdo surgiu, de maneira sintomatica,
na obra de urn fi101ogo e pre-historiador alemdo, Gustav Kossina (1911),
cuja preocupacdo era determinar elementos da cultura material que
correspondessem a um povo conhecido e definido por sua lingua, os germanos
(J on es, 1997). Partia-se do axioma que em todos os periodos, areas culturais
arqueologicas coincidem corn povos ou tribos reconheciveis, com a ocupacdo
de um dado territOrio e corn uma lingua, ou dialeto, prOprios. Procurava-se
distinguir, assim, os grande grupos linguisticos, e portanto etnicos, dos
germanos, eslavos e celtas, na Pre-HistOria, bem como culturas individuals,
que corresponderiam a dialetos linguisticos, como é o caso dos vandalos ou
dos lombardos (Trigger, 1989: 165). Teriamos o seguinte esquema lOgico:

Linguas Germanicas Celticas Eslavas
Povos Germanicos Celtas Eslavos
TerritOrios Germanicos Celtas Eslavos
Cultura material Germanic a Celta Eslava
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Na Pr6-HistOria, caberia ao arqueOlogo fazer o caminho inverso a lOgica
formal, que parte da existencia da lingua, identificando um conjunto de
artefatos, que se distribuem por urn territOrio e que corresponde,
necessariamente, a urn povo e a uma lingua, ainda que nao tenhamos acesso
direto a estailltima. 0 grande divulgador desta teoria, que viria a ser conhecida
como "histOrico-cultural", foi Gordon Childe, cuja advertencia de que "a
cultura, entretanto, se nao representa necessariamente um grupo lingiiistico,
representa geralmente um grupo local que ocupa uma area geografica
continua" (Childe,1960: 17-18), nao deixa duvida quanto ao paradigma
lingiiistico de sua concepgdo de cultura:

"Sendo a linguagem urn veiculo tao importante na formacao e
transmissao da tradigao social, o grupo assinalado pela posse de uma `cultura'
distinta provavelmente falara tambem uma linguagem distinta...cada lingua 6
produto de uma tradigao social e age sobre outras formas tradicionais de
comportamento e pensamento. Menos familiar 6 o processo pelo qual as
divergencias de tradigao atingem ate a cultura material.... 'next Friday', na
Inglaterra, transforma -se em 'Friday first' na EscOcia...Na Wanda e no Pais
de Gales os trabalhadores rurais usam pas de cabos longos, ao passo que na
Inglaterra e na Esc6cia os cabos sac) muito mais curtos. 0 trabalho realizado

em cada caso, o mesmo, embora o manuseio do instrumento seja,
evidentemente, diverso. As divergencias sao puramente convencionais...As
divergencias lingiiisticas devem ser tao velhas quanto as divergencias culturais
identificaveis no registro arqueolOgico" (Childe, 1960: 15-17).

A influencia da Lingiiistica de Saussure (1955) aparece na adaptagdo
cultura material de conceitos desenvolvidos para a lingua. Assim, a
regularidade absoluta das modificagoes foneticas transforma-se em mudangas
regulares na forma dos artefatos, a Linguistica geografica, que procura
explicar a dispersao das linguas e sua possivel concomitancia em um mesmo
lugar fornece a Arqueologia um modelo de causalidade das extensoes
geograficas das chamadas "culturas" arqueolOgicas. No entanto, a leitura
arqueolOgica de Saussure poderia ser definida como seletiva, instrumental,
como se o modelo estrutural da Linguistica fosse antes um fato do que uma
interpretagao. Desta forma, as consideragoes prudentes de Saussure sobre a
questdo da relagao entre lingua, raga e mentalidade foram deixadas de lado,
o que acarretaria uma separagdo muito nitida entre a Lingiiistica e a
Arqueologia. Assim, Saussure alertava que lingua e raga nao coincidem e
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que a cultura, o modo de pensar, chamado de "mentalidade", nao deriva da
lingua utilizada e, de forma explicita, negava a existencia de uma mentalidade
semita e outra indoeuropeia (Saussure, 1955: 311). Em outros termos, o
carater radicalmente arbitrario da lingua, ressaltado por Saussure, foi
negligenciado, a favor de uma leitura culturalista e racial.

Childe derivava, pois, o conceito de cultura, usado na Arqueologia,
daquele formulado pela Lingiiistica e sua leitura dos axiomas correntes na
Linguistica histerica (Harris, 1994), prevalecente ate o pos-guerra, fazia corn
que tambem propusesse a existencia de linguas e, portanto, povos e culturas,
superiores, sempre a partir do criterio linguistic°, como transparece, de forma
mais notavel, no seu livro sobre "Os arianos", publicado em 1926: "as linguas
indo-europeias e sua pressuposta lingua de origem foram, sempre,
excepcionalmente, instrumentos delicados e flexiveis do pensamento...pelo
que se pode supor que os arianos foram dotados de dotes mentais excepcionais,
sendo do usufruto de uma alta cultura material" (Childe, 1926: 4).

0 period° posterior a Segunda Guerra Mundial viria a desvalorizar os
aspectos mais claramente racistas deltas teorias, como rend() explicita
manipulagao nazista delta identificagdo entre raga, lingua e um ethos imutavel.
No entanto, nao caiu totalmente em desuso algo quehavia sido popularizado
pela Arqueologia no meio seculo anterior: a confeccao de mapas das
migragoes de povos, falantes de certas linguas e portadores de uma cultura
material especifica. Assim, um mapa de supostas expansOes territoriais de
povos de lingua germanica, feito por um arqueologo nazista, Hans Reinerth,
continuou a ser contraposto a mapas de outras expansoes, como a migragdo
de povos de fala eslava, feito por um polones, Konrad Jazdzewski, sendo,
talvez, o exemplo mais recente e elaborado aqueleproposto por Colin Renfrew
(1987a), uma critica consistente encontra-se em Kohl, 1992, 169-173). Em
outros termos, a busca dos indo-europeus, por parte da Arqueologia (cf.
Dolukhanov, 1995; Hausler, 1995; critica em Funari, 1996), e a aceitagdo de
uma rein-do direta entre lingua, povo e evidencia material continua sendo
atual (cf. critica em Jones e Graves-Brown, 1995: 7) e suas ligacoes com a
lingUistica histOrica sao diretas. Na America do Sul (Brochado, 1984), a
Pre-HistOria tambem tem ttuscado identificar linguas, povos e artefatos,
sempre a partir dos esquemas de filiacao lingUistica, como no caso das linguas
tupis, procurando identificar migragoes depovos, com suas linguas e artefatos,
estes tiltimos os tinicos preservados arqueologicamente. A dispersdo
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lingiiistica continua a servir de modelo para a difusao de formas de objetos,
como no caso dos vasos da tradigao Pedra do Caboclo (cf. discussao de urn
caso recente, em Neves, 1998). Pode concluir-se que grande parte da
Arqueologia contemporanea continua a usar os modelos da lingiiistica de
pre-guerra, sendo, provavelmente, o exemplo mais elaborado o livro de Colin
Renfrew sobre "Arquelogia e Lingua" (Renfrew, 19871); cf. critica em Huld,
1993).

2. Lingiiistica estrutural, Analise de discurso e Arqueologia

0 period° do pOs-guerra testemunhou o surgimento de outras influencias
de desenvolvimentos da Lingiiistica nas demais ciencias, que se somaram as
anteriores, em particular na Arqueologia. A Lingiiistica estrutural viria a ter
urn impacto muito forte na Arqueologia, em particular a partir da decada de
1960. Contudo, isto nao significa que se tenha abandonado a analogia com a
Lingiiistica histOrica, pelo contrario, esta continuou a servir de modelo, em
especial no que se refere a classificagao e seriagao tipolOgica dos artefatos.
Aceitando-se a nogao de que a lingua passa por um nascimento, crescimento,
apogeu, declinio e substituigao por outra, aplicou-se o mesmo aos artefatos:

LATIM ARCAICO
LATIM PRE-CLASSICO
LATIM CLASSICO
LATIM POS-CLASSICO
LINGUA ROMANICA

ESTILO INICIAL
ESTILO EM CRESCIMENTO
APICE
DECLINIO DO ESTILO
NOVO ESTILO

Este metodo, chamado de seriagao, parte do pressuposto de que os
artefatos passam por urn ciclo analOgico aquele de uma lingua e caberia,
assim, ao arqueologo que encontra urn artefato, coloca-lo na correta posigao,
relacionando uma suposta regra universal que afetaria lfnguas, artefatos e
povos. Embora o esquema de nascimento, crescimento, apogeu, declinio e
fim seja, de maneira direta, emprestado a vida, nao a lingua, sua adogao
como metodo corn estatuto de discurso cientifico derivou da seguranga
cientifica da analise lingiiistica histOrica. No entanto, a seriagao em
Arqueologia levou a uma pratica tautolOgica, pois a colocagao dos elementos
em uma ordem deriva deste ciclo a priori, nao de datagoes externas
independentes que mostrassem ao arqueblogo que o esquema proposto estava
sempre correto. No entanto, a generalizagao do use da seriagao, ainda que
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esta se baseieem axiomas nao veriflcaveis, explica-se, em grandeparte, pelocarater cientifico da analise lingiiistica que estava na base do metodoarqueolOgico.

Depois disso, na decada de 1960, corn o desenvolvimento da chamadaArqueologia Processual, a Linguistic a estruturalista exerceu uma influenciadeterminante na formulagao de uma metodologia arqueolOgica estritamente"lingiiistica". Segundo essaperspectiva, os artefatos, como as palavras, seriamos produtos da atividade motora humana, por meio da acao dos mUsculos esob uma orientacao mental. A forma resultante de qualquer artefato consistiriade uma combinacao de unidades estruturais os atributos que, corndeterminada combinacao, produz um objeto corn fuck especifica na culturaque o produziu. Se mudarmos qualquer atributo, sua significacao funcionalmudard, se a mudanca for suficientepara alterar sua significacao. Em outraspalavras, haveria unidades estruturais nos artefatos, correspondentes aosfonemas e morfemas na linguagem, o que demonstraria, muito mais do queuma simples analogia, uma identidade de estrutura essencial entre a lingua eos objetos. Um exemplo, apresentado por James Deetz (1967: 83-101),permite avaliar o grau de adequagao do modelo linguistico para a analisearqueolOgica. Ao classificarmos pontas de flecha provenientes de umdeterminado sitio, encontramos tres tipos. Um tipo tern base e laterals retas,corn uma chanfradura perto da base; outro 6 semelhante, mas tern basedenteada; o terceiro tern lados e base retos e nao tern chanfradura. Estaclassificagao funda-se em tits atributos chanfradura na lateral, na base ena forma dos lados.

Se aceitarmos que as chafraduras nas laterals ou na base tern algumsentido funcional, pontas, de flecha identicas, exceto pelapresenca ou ausenciade chanfraduras nas laterals, formariam urn par minimo, distingiiiveis cornbase em urn Unico elemento estrutural, assim como as palavras mata e bataformam urn par linguistic° minimo. Igualmente, as pontas de flecha que saoidenticas, exceto pela presenca ou ausencia de chanfraduras na base,formariam, tambem, urn par minimo, se servissem a diferentes propositos.Esta chanfradura 6, normalmente, urn fator na colocacao de um cabo, amaneira como a ponta da flecha era ligada a flecha, pelo que 6 razoavelsupor a existencia deuma diferenca funcional. Chanfradura das lateralspoderiaser, portanto, considerada como equivalente a urn fonema, tendo Deetzproposto o use do neologism° factema para se referir a isso. A definicao de
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factema seria, entao, a classe minima de atributos que afeta a significagdo
funcional do artefato. As chanfraduras poderiam variar consideravelmente
de forma, contanto que a significagdo funcional da ponta de flecha nao fosse
alterada por essa variagdo, sendo estas variantes do factema consideradas
como alofatos. A origem deste raciocfnio na Lingiiistica estrutural 6 clara,
pois a variacao alofonica deriva, em parte, das imperfeigoes ou variagoes no
aparelho produtor da fala e algumas variagOes nos factemas sao o resultado
de expressoes imperfeitas do mundo mental para aquele material.

Os morfemas da Lingiiistica foram renomeados, chamados de formemas
da cultura material, a classe minima de objetos que tem significagdo funcional.
Neste contexto, as pontas de flecha formam morfemas, que combinam corn
outros morfemas para produzir outros artefatos. Continuando no exemplo
da flecha, poderiamos dizer que se constitui de cinco formemas: haste, cabega,
penas, cimento de encaixe e pintura ou desenho na haste. Cada um desses
formemas pode aparecer em outros contextos, mas juntos formam algo
especifico. 0 estruturalismo linguistic°, levado, talvez, a suas Ultimas
conseqiiencias por Deetz, seria adotado, de forma mais generica e menos
literal pela Arqueologia daquele period°, em geral (cf. Carandini, 1979). Em
alguns casos, como no estudo de petroglifos, alguns arque6logos utilizaram
o modelo da evolugdo lingiiistica para interpretar a transformagdo estilistica,
como no exemplo de uma evolugdo a partir de uma linha reta coroada com
um ponto, ou a partir de urn Angulo ou de um cfrculo (Porras, 1992). De uma
forma ou de outra, assim, este modelo, inspirado no estruturalismo lingiiistico,
continua a ser urn dos mais fortes referenciais para a interpretagdo
arqueolOgica.

Já na decada de 1970 podia afirmar-se que "a preocupagdo central das
ciencias do homem 6 a linguagem" (Vogt, 1989:62). A Lingiiistica, no entanto,
passou a incorporar outras abordagens, em particular introduzindo uma nocao
sOcio- histOrica de discurso, de maneira que se entende que as condigOes
sociais determinam mesmo as propriedades do discurso (Fairclough, 1990:
17; 155). A introducao das classes sociais e dos contextos histOricos
especificos (Kress e Hodge, 1979) e a valorizagdo do exosemiOtico, para
usar um termo de Lagopoulos (1986: 234), representou uma nova onda de
influencia lingiiistica, a partir de autores como Rossi-Landi (1975; 1986).
Para a Arqueologia POs-Processual, iniciada na d6cada de 1980, a cultura
material poderia ser considerada como urn sistema de sinais em cOdigo que
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constitui sua prapria lingua material, ligada a produgdo e ao consumo. Esta
linguagem, entretanto, nao reflete, de forma direta, as estruturas significativas
de uma lingua em outra forma, como se, a cadapasso, a analogia entre sistema
de linguagem verbal e material devessem corresponder rigorosamente. Como
a lingua, a cultura material é uma pratica, praxis simbOlica com produto de
significado determinado e especifico, que precisa ser situado e compreendido
em relagdo a estrutura global do social (Shanks e Tilley, 1987: 101).

Se, para Saussure, a relagao entre significante e significado era
inteiramente arbitraria entdo, e seguindo os passos de Derrida (1976; 1978),
Barthes (1977) e Foucault (1981), as oposigoes e diferengas poderiam ser
estendidas indefinidamente. Na medida em que o significado é dado pela
diferenga, mais do que pela identidade, a linguagem nao pode ser urn sistema
fechado. Os sentidos dos sinais sao sempre ambiguos, pois se urn sinal 6
constituido pelo que nao e, pela diferenga, corn relagdo aos outros, nao pode
haver uma relacao fixa entre um significante e urn significado, ja que o
significado e, imediatamente, o significante deurn outro significado. 0 sentido,
portanto, 6 o resultado de um jogo sem fim de significantes. Na esteira destas
preocupagOes, pode considerar-se a cultura material como urn discurso
material estruturado e silencioso, ligado as praticas sociais e as estrategias
de poder, interesse e ideologia. Se a propria Lingilistica 6 uma empreitada
que nao dispensa a pluralidade de pontos-de-vista (Barthes, 1968: 84), uma
ideologia (Raj agopalan, 1996), a mesma subjetividadepassou a ser elemento
central da Linguistica apropriada pelas outras ciencias humanas (Iggers, 1995:
560). Os fundamentos semiOticos das ciencias (Grzybek, 1994) implicavam
em considerar a propria textualidade do discurso academic°.

Na Arqueologia, ha dois discursos a serem analisados: aquele da cultura
material e sua representagao, em forma de texto, sobre a cultura material. A
discursividade da cultura material, objeto de atengao basica da Arqueologia,
tem merecido particular consideragao. A cultura material pode ser concebida
como constituida por uma serie de signos metacriticos, signos cujo sentido
mantem-se radicalmente disperso por uma cadeia aberta de significantes-
significados. 0 sentido do registro arqueologico, nesta perspectiva, nao se
reduz aos seus elementos constitutivos mas o que se busca sal° as estruturas,
e os principios que compoem essas estruturas, subjacentes a tangibilidade
visivel da cultura material. A andfise visa, assim, descobrir o que esta oculto
nas presengas observaveis, levar em conta as ausencias, as co-presengas e

6.55
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co-ausencias, as semelhangas e diferengas que constituem o padrao da cultura
material em urn contexto espacial e temporal especifico. Os princfpios que
regem a forma, natureza e contelldo deste padrao encontram-se tanto em
termos de micro-relagOes (como um conjunto de desenhos em urn vaso
ceramico) quanto de macro-relagoes (como o conjunto de relagoes entre
assentamentos e enterramentos), estando sempre inextricavelmente ligados.

Segundo estas abordagens, a cultura material nao significa tanto uma
relagao entre as pessoas e a natureza, como relagOes entre grupos, relagoes
de poder, portanto. A forma das relagOes sociais fornece uma rede na qual a
forga signica da cultura material permite definir, redefinir, organizar e
transformar essa mesma rede (grid). As proprias relagoes sociais articulam-
se em um campo de significado parcialmente estruturado pelo pensamento e
pela linguagem, sendo capaz de reforgar os sentidos reificados e inscritos na
cultura material. A cultura material como constituida por cadeias de
significantes-significados nao deve ser tratada de forma simplista, como se
representasse algo em particular, como, por exemplo, se o uso do vermelho
estivesse sempre a indicar o sangue ou se vasos de certa forma fossem
considerados de uso feminino, e outros de uso masculino. A forga signica da
cultura material depende da estrutura das suas inter-relagOes e o sentido de
qualquer artefato especifico esta sempre interseccionado pelo sentido de
outros artefatos. Os artefatos, assim, formam elos em uma cadeia de objetos,
em um campo aberto de signos. De acordo corn estas leituras da Lingufstica
aplicadas a Arqueologia, seria falso considerar que a cultura material expressa
exatamente o que se exprime na lingua, corn uma simples mudanga de forma
(da voz para a materia). A importancia da cultura material como forga sfgnica
consiste na sua diferenga em relagao a linguagem, ainda que esteja envolvida
na comunicagao de sentidos. Os sentidos podem ser comunicados por meio
de awes, falas e artefatos, mas o meio altera a natureza e a efetividade da
mensagem (Shanks e Tilley, 1987: 102-117).

A cultura material revela sua estrutura eprincipios subjacentes por meio
darepetigao. Como urn discurso comunicativo, ela solidifica, codifica e reifica
as relagoes sociais nas quais ela vicej a e das quais deriva, a um sO tempo. A
agao social e o produto do discurso e deste surgem tanto a agao como a
cultura material, que menos significam as relagoes sociais do que as
estabelecem e fixam. Pode afirmar-se, em conseqiiencia, que os artefatos
constituem urn cOdigo de signos que se trocam. A produgao, utilizagao e
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consumo de cultura material, por parte do individuo, pode ser considerada
como um ato de bricolagem. A partir desta perspectiva, uma serie de estudos
tern lido feitos, marcando, provavelmente, uma inflexao o livro de Ian Hodder
(1982), significativamente intitulado "Simbolos em agao". Pode comparar-
se a abordagem proposta, a partir dos anos 1980, corn aquelasque estudamos
nas paginas precedentes deste ensaio, a partir do exemplo da analise da
ceramica Dangwara, da India (Miller, 1985). Miller representa o quadro
simbOlico formal que sumariza a variabilidade da ceramica na sociedade
dangwara, estabelecida ao relacionar as formal dos potes, as cores e os usos
as categorias culturais e aos cOdigos, como comidas, genero e casta. As
diferentes classificagOes das categorias ceramicas, de acordo coma cor, r6tulo
semantico e funcao, foram relacionando o cOdigo ceramico a outros cOdigos
ou sistemas de classificagao.

Esta Arqueologia "interprete" parte do pressuposto que o mundo social
6 polissemico (Shanks e Hodder, 1995: 8) e que, como qualquer outra
disciplina, a Arqueologia constroi seu objeto por meio de urn discurso e
possui, portanto, urn carater narrativo (Munslow, 1997: 5). Caracterizado o
arqueologo como urn storyteller (Shanks e McGuire, 1996: 82), urn segundo
nivel discursivo passou a ser objeto de atencao: o pr6prio discurso da
Arqueologia. Urn classic° desta nova inflexao pode ser considerado o estudo
de Christopher Tilley (1989) sobre "Discurso de poder: o genero da
conferencia inaugural de Cambridge". Desde que a catedra de Arqueologia
foi fundada por John Disney, em 1851, em Cambridge, sucederam-se dez
catedraticos, sendo que os tiltimos quatro discursos de posse da catedra, por
Dorothy Garrod (1938), Grahame Clarck (1952), GlynDaniel (1974) e Colin
Renfrew (1981), foram analisados como urn genero literario dotado de uma
retOrica pr6pria. A aula inaugural, encarada como urn rito de passagem, possui
alguns principios tipicos dense genero literario: referencia aos catedraticos
anteriores, citacoes das con ferenci as inaugurais anteriores, a importancia de
Cambridge, seu intern acionalismo, urn estilo erudito, corn referencias
abundantes e em linguas estrangeiras. Uma linha de investigagao importante
da Arqueologia da ultima decada, portanto, passou a ser o estudo do discurso
dos pr6prios arqueOlogos, nao apenas, nem principalmente, em escritos
programaticos, como as conferencias inaugurais, mas em sua producao
quotidiana sobre os mais variados temas. Assim, a identificacao de grupos
etnicos, no registro arqueolOgico, passou a ser investigada, justamente, como
uma construcao textual que constitui tradigoes discursivas arqueolOgicas sobre
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o tema (Jones, 1997). Nao se trata mais de tentar "descobrir" os vestigios
dos "german os", mas de entender como se constrOi urn discurso sobre grupos
etnicos a partir da cultura material.

Os exemplos poderiam ser multiplicados e nao se imagine que essas
preocupagOes discursivas restrinjam-se a urn grupo reduzido de estudiosos,
pois a prOpria producao de divulgagdo da Arqueologia para o grandeptiblico,
a seu modo, incorporou essas novas abordagens. Assim, o manual de Rahtz
(1986: 109-110), um best seller ja traduzido para o portugues, incorpora, de
forma jocosa, esse carater inevitavelmente discursivo do escrito arqueolOgico,
por mais objetivo, empfrico e factual que se pretenda. Apresenta um engragado
guia para a leitura e decifragao dos aridos relatos de escavagao que merece
ser citado: quando se le "6 razoavel sugerir que...", leia-se "nao 6 razoavel,
mas seria 6timo se fosse assim...";. ou entao, "nao pode haver dtivida que..."
deve ser entendido como "qualquer urn que nao concorde se sentira um
tolo...". Em outros termos, as certezas empfricas das decadas passadas foram
substitufdas por um saudavel alerta de que tambem o arqueOlogo, esta a
produzir um texto a ser analisado enquarito tal.

Pode concluir-se que a Arqueologia, umbelicalmente ligada
Lingiifstica, continua a receber seus influxos e, em certo sentido, a construir-
se como ciencia, tendo a Lingiifstica como referencial maior. A HistOria da
pi-6pda disciplina vincula-se a Lingilfstica e, nos filtimos anos, tern-se, corn
mais e mais frequencia, voltado para uma introspeccao que inclui a analise
metalingiifstica do prOprio discurso arqueolOgico (Tilley, 1989: 62). A
Arqueologia, como disciplina crftica e criativa, continuara a dialogar, de forma
muito intensa, com a Lingiifstica, em suas mais variadas manifestagOes.
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SENDAS E VEREDAS DA SEMIOTICA NARRATIVA E DISCURSIVA

(Towards a Semiotics Theory)

Jose Luiz Flo RN (Universidade de S'do Paulo)

ABSTRACT: This work analyses the development ofa recent discourse theory,
namely French Semiotics. It refers to the principles that form the basis of
that theory, its progress regarding the establishment ofa meaning generative
process, the course it has followed towards the complexification of the
narrative level through a study of the modalizations of doing and being,
ranging from the building up of theory concerned with the pragmatic
dimension of the narrative to a theory focused on the cognitive and
pathematic dimensions of the narrative. Furthermore, this work examines
current paths of investigation which seek to analyse not only what underlies
but also what goes on beyond discourse. In the first case, by means of the
concepts of aesthesis, aspectualization and modulation, the recovering of
the signification pre-conditions continuum in discourse is investigated; in
the second case the problem of the relationship between the level ofcontent
and level of expression is examined.

RESUMO: Este trabalho analisa o desenvolvimento de uma das teorias recentes
do discurso: a Semidtica francesa. Mostra os principios sobre os quais se
constituiu, sua rnarcha no estabelecimento do percurso gerativo de sentido,
os caminhos de complexificacdo do nivel narrativo, com o estudo das
modalizacaes do fazer e do ser, passando da constituictio de uma teoria da
dimensdo pragmdtica da narrativa para a de suas dimensaes cognitiva e
patemica. Em seguida, examina os caminhos atuais da investigardo, em
que se busca estudar um aquem e um alem do percurso. Naquele, corn os
conceitos de estesia, aspectualizacdo e modulacdo, investiga-se a
recuperardo no discurso do continuo das pre-condic5es de significactio;
neste, examina-se o problema da relacdo entre piano do conteado e piano
da expressdo.

KEY WORDS: Semiotics; Generative process; Passions; Semi-symbolism;
Aspectualization; Modalization.

PA1AVRAS-CHAVE: Semiotica; Percurso gerativo; Paixoes; Semi- simbolismo;
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0 caminhante faz seu caminho ao caminhar.
(Antonio Machado)

A Lingilfstica criou, a partir do seculo XIX, diferentes objetos teOricos:
a langue, a competencia, a variagdo, a mudanga e o uso. Destenitimo ocupam-
se as diferentes teorias pragmaticas, textuais e discursivas. Pode-se, com
razdo, perguntar se se trata de um objeto teOrico ou de mais de um, dado que
essas diferentes teorias, aparecidas na segunda metade do seculo )0C,
investigam esse objeto corn fundamentos teOricos muito diversos, dialogam
com quadros teOricos muito diferentes (a lOgica, a antropologia estrutural,
as ciencias cognitivas, a psicanalise lacaniana, o marxismo, etc.) e apresentam
graus distintos de formalizagdo. Todos esses estudos, porem, tern algo em
comum: ocupam o "vdo entre pontos estaveis", embaralham diferengas bem
estabelecidas pelos estudos lingiiisticos anteriores (Banos, 1996: 184).

Abandonemos a pragmatica, para nos determos nas teorias do discurso
e do texto. Cinco tem sido as orientagoes teOricas mais praticadas no Brasil:
a Analise do Discurso de linha francesa, a Analise do Discurso de extragdo
anglo-saxa, a Analise da Conversagao, a Linglifsfica Textual e a SemiOtica
Narrativa e Discursiva, tambem de origem francesa. Nao é objetivo deste
texto estabelecer as diferengas entre as distintas teorias discursivas e textuais,
mas buscar estabelecer, de maneira critica, o percurso de uma delas: a
SemiOtica Narrativa e Discursiva.

E preciso alertar que o fazer teOrico da semiOtica 6 aspectualizado
imperfectivamente, o que significa que ndo constitui ela uma teoria pronta e
acabada, mas um projeto, um percurso. Nao esta facta, mas in fieri. Por
isso, a todo momento, esta repensando-se, modificando-se, refazendo-se,
corrigindo-se. E essa trajetOria que vamos buscar.

Greimas comega sua obra fundadora, Sememtica estrutural, mostrando
que sendo a significagdo onipresente e multiforme (1973:15), a ponto de o
mundo humano definir-se "essencialmente como urn mundo de significagdo",
de sO poder "ser chamado tumano' na medida em que significa alguma
coisa" (1973:11), o den ominador comum das ciencias humanas 6 a pesquisa
acerca da significagao (1973:11). Diz ele que "se as ciencias da natureza se
indagam para saber como sao o homem e o mundo, as ciencias do homem,
de maneira mais ou menos explicita, se interrogam sobre o que significam
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um e outro" (1973:11). Assim, o problema da significagdo 6 central para as
ciencias humanas. Apesar disso, nao se tinha, segundo ele, na epoca, uma
disciplina cientffica adequada para tratar dessa questa°, dado que "a semantica
foi sempre a parente pobre da lingilistica" (1973:12). A lingtilstica, que "teve
a possibilidade de aparecer como a disciplina mais bem situada" para estudar
a significagao (1973:11), mostrou -se "de maneira geral, mais que reticente,
ate mesmo hostil a toda pesquisa semantica" (1973:12). A semantica, cuja
denominagdo s6 se forjou em fins do seculo XIX, diz Greimas, "foi precedida,
no quadro do desenvolvimento da lingiifstica histOrica, inicialmente pela
fonetica, mais aprimorada, e depois pela gramatica. Embora denominada e
instaurada, a semantica procurou tomar emprestados seus metodos quer da
ret6rica classica, quer da psicologia da introspecgao" (1973:12). "A linguistica
estrutural seguiu, no seu desenvolvimento, a mesma ordem de prioridade. A
Escola de Praga fundamentou solidamente a fonologia; a Escola de
Copenhagen, que a seguiu imediatamente, preocupou-se corn a elaboragao
da teoria lingnistica, que procurava aplicar a renovagdo dos estudos
gramaticais. 0 esquecimento da semantica e patente e voluntario" (1973:12-
13), porque se discutiam as seguintes questoes: sea semantica ternum objeto
homogeneo, se a significagao se deixa analisar estruturalmente, enfim, se se
pode considerar a semantica uma disciplina linguistica (1973:13).

Segundo Greimas, sao tees os motivos que "explicam as reticencias
dos lingiiistas em relagao as pesquisas sobre a significagao": "o retardamento
histOrico dos estudos semanticos, as dificuldades prOprias a definicao do seu
objeto e a onda de formalismo" (1973:13). E preciso lembrar que o formalismo
contra o qual se coloca Greimas 6 o formalismo behaviorista, que distinguia
forma de contend°. Como se vai verificar, Greimas acolhera e operacionalizard
a distilled° forma e substancia proposta por Hjelmslev (1968), bem como
considerard formalismo diferente de formalizacao, sendo esta uma atitude
cientffica que visa a construir modelos formais para explicar os dados da
experiencia e, principalmente, que utiliza sistemas formais baseados numa
axiomatica. Diz ele que a formalizacao 6 uma necessidade na elaboragdo de
uma teoria cientffica.

Diante do fato de que o problema da significagao 6 central para as
ciencias humanas e de que nao havia uma disciplina cientffica adequada para
tratar da significagao, Greimas propos "refletir acerca das condigOes pelas
quais seja possivel um estudo cientffico da significaeao" (1973:14). Em outras
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palavras, construir uma semantica. Essa semantica nao seria uma semantica
16gica, que se ocupasse do estudo das condicoes de verdade de uma frase,
tendo em mira o exame dos aspectos vericondicionais de interpretagao dos
enunciados, ou seja, das condicoes requeridas para que os enunciados sej am
verdadeiros. Ao contrario, seria uma semantica lingnistica, que se ocuparia
da analise da significagao tal como 6 fornecida pelo cOdigo da lingua. A
SemiOtica nao se interessa pela verdade dos enunciados, mas por sua
veridiccao, isto e, pelos efeitos de sentido de verdade com os quais um discurso
se apresenta como verdadeiro, falso, mentiroso, etc.

Essa semantica deveria ser gerativa, sintagmatica e geral. E uma teoria
sintagmatica, porque seu escopo 6 estudar a producao e a interpretagao dos
textos. Aqui se produz o primeiro deslocamento produzido pela SemiOtica.
Sua totalidade nao 6 o piano de contend° das linguas naturais, mas o texto.
Assim, nao se interessa em detectar o conjunto de categorias responsaveis
pela criagao dos sentidos das palavras de uma dada lingua, como postulava
Hjelmslev (1991:111-127), mas as diferencas produtoras do sentido do texto.

E geral, porque se interessa por qualquer tipo de texto,
independentemente de sua manifestagao. Postula que o contend° pode ser
analisado separadamente da expressao, uma vez que o mesmo contend° pode
ser veiculado por diferentes pianos de expressao (por exemplo, uma negativa
pode ser manifestada pela palavra nao ou por um gesto da cabeca ou do
indicador). E, por conseguinte, uma teoria geral dos textos,quer se manifestem
verbalmente, visualmente, por uma combinacao de pianos de expressao visual
e verbal, etc. Num primeiro momento da analise, faz abstracao da
manifestagao, para examinar o piano do contend°, e sO depois vai estudar as
especificidades da expressao e sua relacao corn o significado.

E uma teoria gerativa, porque concebe o processo de producao do
texto como urn percurso gerativo, que vai do mais simples e abstrato ao mais
complexo e concreto, num processo de enriquecimento semantic°. Isso
significa que ye o texto como um conjunto de niveis de invariancia crescente,
cada urn dos quais suscetivel de uma representagao metalinguistica adequada.
0 percurso gerativo de sentido nao tem urn estatuto ontolOgico, ou seja, nao
se afirma que o falante na producao do texto passe de urn patamar ao outro
num processo de complexificagao semantica. Constitui ele urn simulacro
metodolOgico, para explicar o processo de entendimento, em que o leitor
precisa fazer abstragOes, a partir da superficie do texto,para poder entende-lo.

665
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A nogao do percurso gerativo de sentido radica-se no trabalho de Propp
sobre a narrativa. Este busca as invariantes narrativas, os elementos que
fazem que uma narrativa seja uma narrativa. Num procedimento semelhante
ao do fon6logo, que se indagava, diante da imensa variedade da realizagao
dos sons, como os falantes compreendiam sempre a mesma unidade fonica
da lingua, Propp desejava revelar as regularidades subjacentes a imensa
variedade das narrativas; procurava apreender, em meio a diversidade imensa
de modos de manifestagdo da narrativa (oral, escrita, gestual, pictOrica, etc.),
de tipos de narrativa (mitos, contos, romances, epopeias, tragedias, comedias,
fabulas, etc.) e de realizag-Oes concretas, as invariantes narrativas. Separa
dessa forma uma langue narrativa de uma parole narrativa. Como os
fonOlogos que distinguiram osfonemas, unidades da lingua, dos sons, unidades
da parole, diferencia as estruturas abstratas e invariantes dos seus
revestimentos concretos, responsaveis pela "singularidade" de cada narragao
tomada individualmente (ver Barthes, 1971:18-19). Para Propp, por exemplo,
o doador do objeto magic° é uma unidade dessa langue narrativa, enquanto
o peixe que dct uma escama ao heroi 6 uma unidade de sua parole. Para
Greimas, a mesma coisa se passa em relagao a aquisictio do poder fazer e ao
juntar dinheiro para comprar um apartamento. Em sintese, ambos buscam
identificar um nilmero finito de unidades diferenciais e de regras combinatOrias
responsaveis pelo engendramento das relag-Oes intemas. Seu objetivo era,
pois, definir a estrutura da narrativa: o conjunto fechado de relagOes internas
que se estabelecem entre um ntimero finito de unidades. Esse procedimento
procurou transpor para alem dos limites da frase, que era ate entdo a unidade
ultima para os lingiiistas, os metodos da lingiiistica estrutural (Barthes,
1971:21-22).

Por outro lado, a idea do percurso gerativo de sentido parte da
constatacao de que 6 preciso explicar o fato de que o discurso 6 da ordem da
estrutura e do acontecimento. Assim, 6 necessario detectar invariantes, mas
tambem descrever a variabilidade hist6rica que reveste essas invariantes. 0
modelo nao 6 genetico, mas gerativo, ou seja, busca ser pralitivo e explicativo.

0 projeto semi6tico filia -sea tradigao saussuriana. De um lado, tem
por objeto nao o significado, mas a significagao, isto 6, um conjunto de
relagOes responsaveis pelo sentido do texto. Postula que o sentido nao 6
algo isolado, mas surge da relagdo. SO ha sentido na e pela diferenga. Assim,
os efeitos de sentido percebidos pelo falante pressupbem urn sistema

6 G 6
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estruturado de relagOes. Por conseguinte, a Semi6tica nao visa propriamente
ao sentido, mas a sua arquitetura, nao tem por objetivo estudar o contado,
mas a forma do conteudo. Em termos mais simples, poder-se-ia dizer que a
Semi6tica deseja menos estudar o que o texto diz ou por que diz o que diz e
mais como o texto diz o que diz. De outro lado, procura realizar o projeto
saussuriano, que preconiza que a Lingiiistica seria parte de uma ciencia mais
geral, a Semiologia, que, segundo o lingiiistagenebrino, estudaria os diferentes
sistemas de signos e as leis que os regem (1969: 24). A Semi6tica demarca-
se da Semiologia e, por isso, assume outro nome, porque, ao incorporar o
conceito saussuriano de valor, torna-seuma teoria da significagao, que tem
por escopo descrever a producao e a compreensao do sentido, e nao uma
teoria do signo. Enquanto a Semiologia buscava descrever sistemas de signo,
como, por exemplo, o sistema de signos da heraldica (Mounin, 1970:103-
115), a Semi6tica visa a compreender o sistema de diferengas responsaveis
pela producao de sentido de um texto.

Na Semeintica estrutural, estava a ideia de que o discurso comporta
niveis de invariancia, mas nao estava ainda constituido o percurso gerativo,
tal como o concebe a Semi6tica hoje. Analisemo-lo rapidamente.

0 percurso gerativo 6 constituido de tres patamares: as estruturas
fundamentais, as estruturas narrativas e as estruturas discursivas. Vale
relembrar que estamos no dominio do contelido. As estruturas discursivas
serao manifestadas como texto, quando se unirem a urn piano de express-do
no nivel da manifestagao. Cada um dos niveis do percurso tem uma sintaxe e
uma semantica.

Na Gramatica, a sintaxe opOe-se a morfologia. Esta ocupa-se da
formagao das palavras e da expressao das categorias gramaticais por
morfemas; aquela, da combinagao de palavras, para formar oragoes, e de
oragOes, para constituir periodos. Na Semi6tica, a sintaxe contrap5e-se
semantica. Aquela 6 o conjunto de mecanismos que ordena os contetidos;
esta, os contelidos investidos nos arranjos sintaticos. Observe-se, no entanto,
que nao se trata de uma sintaxe puramente formal, ou seja, nao se optiem
sintaxe e semantica como o que nao 6 dotado de significado e o que tern
significado. Urn arranjo sintatico 6 dotado de sentido. Por conseguinte, a
distilled° entre esses dois componentes reside no fato de que a semantica
tem uma autonomia maior do que a sintaxe, o que significa que se podem
investir diferentes contetidos semanticos na mesma estrutura sintatica.
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Analisemos agora cada um dos patamares do percurso gerativo de
sentido. 0 nivel fundamental compreende a(s) categoria(s) semantica(s) que
ordena(m), de maneira mais geral, os diferentes contendos do texto. Uma
categoria semantica a uma oposigao tal que a vs b. Podem-se investir nessa
relagdo oposigoes como vida vs morte, natureza vs cultura, etc. Negando-
se cada urn dos termos da oposicao, teremos nao a vs nao b. Os termos a vs
b mantem entre si uma relagdo de contrariedade. A mesma coisa ocorre corn
os termos nao a vs nao b. Entre a e nao a e be nao b ha uma relagdo de
contraditoriedade. Ademais, nao a mantem corn b, assim como nao b corn a,
uma relagdo de implicagdo. Os termos que mantem entre si uma relagdo de
contrariedade podem manifestar-se unidos. Teremos urn termo complexo,
quando houver uma unidade a+ b; e Urn termo neutro, quando se estabelecer
a unido de nao a corn nao b. Esse conjunto de relagoes 6 muito importante,
para analisar a especificidade de alguns textos, cuja sintaxe fundamental se
caracteriza pela presenca de termos complexos ou neutros. E o caso, por
exemplo, do mito. Mircea Eliade (270: 242) dizia que ele é a coincidentia
oppositorum. Ora, se analisarmos seus mecanismos de estruturagdo do
sentido, veremos que ele se define por operar corn termos que unem opostos,
ou seja, corn termos que englobam elementos semanticos contrarios. 0 mito
grego do andrOgino, por exemplo, conta que esse ser reunia a masculinidade
e a feminilidade. No ambito da mitologia crista, Cristo junta a divindade e a
humanidade; os anjos englobam a nao humanidade e a nao divindade; a Virgem
Maria articula a maternidade e a virgindade.

Essa categoria semantica do nivel fundamental 6, entao, o elemento
mais simples e abstrato de ordenamento dos milltiplos contendos do texto.
0 discurso ecologista articula-se em torno da oposigao semantica /civilizacao/
vs /natureza/. Estabelecer a categoria semantica de base nao 6, porem, o
objetivo Ultimo da analise. E apenas apreender a articulagdo mais geral do
texto. Para compreender, no entanto, toda a sua complexidade 6 preciso it
remontando aos niveis mais concretos e complexos do percurso.

Ainda no nivel fundamental, os elementos em oposicao transformam-
se em valores. Isso 6 feito sobremodalizando-os corn um taco de positividade
ou negatividade, ou em termos mais precisos, corn os tacos /euforia/ e /
disforia/. Dois textos podem, por exemplo, trabalhar corn a mesma categoria
semantica, mas wdologiza-la diferentemente e isso vai produzir discursos
completamente distintos. Poderiamos, por exemplo, dizer que o discurso
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dos ecologistas sobre a Amazonia e o dos madeireiros sobre a mesma questaooperam corn a mesma categoria semantica (civilizacao/ vs /natureza/.Entretanto, enquanto aqueles consideram o primeiro termo da oposicaonegativo e o segundopositivo, estes fazem exatamente o contrario. 0 romanceA cidade e as serras, de Ega de Queiros, constr6i-se sobre a categoria /civilizacao/ vs /naturezal, contrapondo uma a outra. Na primeira parte, acivilizacao tem valor positivo e anatureza, valor negativo.Na segunda parte,a axiologia se inverte.

a) Toda a intelectualidade nos campos se esteriliza, e s6 resta abestialidade. Nesses reinos crassos do vegetal e do animal duasimicas funcOes se mantem vivas, a nutritiva e a procriadora. Isolada,sem ocupagao, entre focinhos e raizes que nao cessam de sugar ede pastar, sufocando no calido bafo da universal fecundagao, asua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha dealma, a uma fagulhazinha espiritual a tremeluzir, como morta, sobreurn naco de materia; e nessa materia dois instintos surdiam,imperiosos e pungentes, o de devorar e o de gerar. Ao cabo deuma semana rural, de todo o seu ser tao nobremente composto s6restava urn estomago e por baixo um falo! A alma? Sumida sob abesta. E necessitava coffer, reentrar na cidade, mergulhar nas aguaslustrais da civilizacao, para nelas largar a crosta vegetativa, eressurgir reumanizado, de novo espiritual ejacintico! (p. 379-380)

b) Mas eu, avid° pela historia daquela ressurreicao:
- Entao nao estiveste em Lisboa?... Eu telegrafei...Qual telegrafo! Qual Lisboa! Estive la em cima, ao pe da fonte daLira, a sombra duma grande arvore, sub tegmine nao sei que, a leresse adoravel Virgilio... E tambem a arranjar o meu palacio ! Queto parece, Ze Fernandes? Em tres semanas, tudo soalhado,
envidragado, caiado, encadeirado !... (p. 474)

Passemos agora ao segundo patamar: as estruturas narrativas. Umanarrativa minimadefine-se como uma transformagao de estado. Este organiza-se da seguinte forma: um sujeito esta emrelacao de conjuncao ou de disjuncaocorn um objeto. Temos, pois, dois tipos de estado: um disjunto e um conjunto.Quando dizemos Pedro é rico, temos urn sujeito Pedro em rein-do deconjuncao corn um objeto riqueza. Quando afirmamos Pedro nil° é rico,
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temos urn sujeito Pedro em relagao de disjuncao corn um objeto riqueza. A
transformagao 6, por conseguinte, a mudanga da relagao entre sujeito e objeto.
Se ha dois tipos de objetos, as transformagOes possiveis serao tambem duas:
de um estado inicial conjunto para um estado final disjunto e de urn estado
inicial disjunto para urn estado final conjunto. Assim, o pequeno texto Um
faxineiro de Sao Paulo ganhou um milhao de dolares na Sena 6 uma narrativa,
porque contem uma transformagao de urn estado inicial disjunto, em que o
sujeito faxineiro estava em disjungao corn a riqueza, para um estado final em
que o mesmo sujeito esta em conjungao corn o objeto.

As transformagoes narrativas articulam-se numa sequencia canonica,
assim chamada, porque, de urn lado, revela a dimensao sintagmatica da
narrativa e, de outro, mostra as fases obrigatoriamentepresentes no simulacro
da agao do homem no mundo, que 6 a narrativa. A primeira fase 6 a
manipulacao. Nela, um sujeito transmite a outro um querer e/ou um dever.
Essa fase pode ser concretizada como urn pedido, uma stiplica, uma ordem,
etc. Temos, por exemplo, uma manipulagao por provocagao, quando o
manipulador diz ao manipulado que ele 6 incapaz de realizar uma agao,
esperando que, como reap), ele a execute corn vistas a provar que 6
perfeitamente capaz de faze-la. A segunda fase 6 a da competencia. Nela,
um sujeito atribui a outro urn saber e urn poder fazer. Quando, num conto
maravilhoso, uma fada da a urn principe urn objeto magic°, que lhepermitira
realizar uma agao extraordinaria, esta dando -the um poder fazer, figurativizado
pelo referido objeto magico. A terceira fase 6 a performance. Nela, ocorre a
transformagao principal da narrativa. Num conto de fadas em que a princesa
foi raptada pelo dragao, a performance sera a libertagao da princesa. A Wilma
fase é a da sancao. Temos dois tipos de sangOes, a cognitiva e a pragmatica.
Aquela 6 o reconhecimento por urn sujeito de que a perf6rmance de fato
ocorreu. Em muitos textos, essa fase 6 muito importante, porque 6 nela que
as mentiras sao desmascaradas, os segredos sao desvelados, etc. A sangao
pragmatica pode ou nao ocorrer. Pode ser urn premio ou um castigo. Na
chamada narrativa conservadora, porque tern a finalidade de reiterar os valores
colocados na fase da manipulagao, os bons sao premiados e os maus
castigados. Januma novela como Justine, de Sade, cada vez que a personagem
age segundo os ditames da moral crista, recebe um castigo.

Essas fases mantem entre si uma relagao de implicagao reciproca. Corn
efeito, se se reconhece que algo foi realizado, 6 porque efetivamente o foi



186 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° 1

ou, ao menos, parece ter lido. Para que um sujeito possa executar uma agao,
6 preciso que ele saiba e possa faze-1o, isto 6, seja competente para isso, e,
ao mesmo tempo, queira e/ou deva faze-1o.

A seqUencia canOnica nao 6 uma forma onde se faz caber a narrativa.
Ao contrario, imimeras possibilidades devem ser levadas em conta, para
permitir desvelar a forma especifica que a narratividade assume num texto
particular. Em primeiro lugar, 6 preciso notar que certas fases podem ser
pressupostas. Se tomarmos o pequeno texto mencionado acima que relata
que urn faxineiro ganhou um milhao de delares na Sena, veremos que estamos
apenas narrando a performance. No entanto, ha uma fase de competencia
pressuposta: so pode ganhar quem tem um bilhete, que 6, por conseguinte,
urn poder ganhar. Em segundo lugar, 6 necessario destacarque certos textos
dao mais enfase a uma fase que a outras. Por exemplo, o programa Aqui e
agora e uma novela policial do tipo ingles narram crimes. No entanto, a
diferenca da abordagem dos dois textos reside no fato de que aquele acentua
a performance (como agiu o assassino, qual foi seu procedimento para matar
a vitima, etc.), enquanto este evidencia a sancao (a descoberta da identidade
do assassino pelo detetive). Em terceiro, cabe lembrar que uma narrativa
complexa 6 constituida de imimeras sequencias que se articulampor parataxe
ou por hipotaxe, ou seja, uma pode-se colocar ao lado de outra ou estar
subordinada a outra. HA uma relagao hipotatica entre as seqiiencias, por
exemplo, na histOria da menina da bilha de leite. HA uma relagao paratatica,
por exemplo, em contos maravilhosos em que o herOi deve realizar intimeras
provas iniciaticas. Dizer que a narratologia formulada pela SemiOtica6 uma
"camisa de forge ou que nao se aplica a textos mais complexos 6 desconhecer
os principios dessa teoria narrativa.

Nao 6 possivel no espaco dente texto explicar toda a teoria narratolOgica
que foi desenvolvida, a partir das formulagOes de Propp e de Levi-Strauss,
pela SemiOtica francesa. 0 que importa 6 que se entendam os diferentes
nlveis de invariancia do percurso gerativo de sentido. HA, por6m, alguns
elementos da semantica narrativa que devem ser destacados, depois de termos
percorrido, de maneira muito sucinta, alguns aspectos da sintaxe narrativa.

HA dois tipos de objetos buscados pelos sujeitos: os objetos modais (o
querer, o dever, o poder e o saber) e os objetos de valor. Os primeiros sao os
objetos necessarios para a obtencao dos segundos, que sao o objetivo ultimo
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da agdo narrativa. Assim, sao objetos de valor a riqueza nas histOrias do Tio
Patinhas, a notoriedade nas awes de Lilian Ramose, o prazer nos 120 dias
de Sodoma, de Sade. E exatamente nos conteudos investidos nos objetos
que se cid a articulagao entre o nivel fundamental e o nivel narrativo. Os
contoldos do nivel fundamental sao concretizados nos objetos do nivel
narrativo. Quando se narra a histOria da compra de um apartamento, o dinheiro
que se juntou nao constitui um objeto valor, mas urn objeto modal, porque
ele 6 o poder comprar.

E preciso responder agora a uma ditvida, que deve estar presente na
cabega do leitor desde o moment() em que leu que o percurso gerativo de
sentido comporta urn nivel narrativo. Mas entao todos os textos tern urn
nivel narrativo? Para a Semi6tica, sim. E claro que 6 preciso entender a
narratividade como qualquer transformagdo de estado. Implicita ou
explicitamente, todos os textos trabalham com transformagoes. Tomemos
um que a teoria tradicional dos generos nao poderia considerar, de maneira
nenhuma, narrativo: um teorema. Esse texto articula-se em tres partes: o
enunciado do teorema, a demonstragdo e a afirmagdo de que a demonstragdo
se fez (q.e.d., quod erat demonstrandum). Quando se faz a afirmagdo final, o
que se esta dizendo 6 que, no texto, se passou de um estado de nao
demonstrado para urn de demonstrado. Teremos uma descried°, quando a
transformagdo narrativa ficar implicita, ou seja, quando se trabalhar apenas
corn o estado inicial ou o estado final. Por isso, 6 que se diz que, na maioria
dos casos, nao temos descrigOes puras: em geral, elas servem para iniciar urn
texto, que, em seguida, seramudado em narragao. Teremos a narragdo, quando
se enfocar a transform.agdo propriamente dita. Assim, uma descried° passa a
narragao, quando se explicita a transformagdo que esta implicita na descried°.

Passemos agora para o terceiro nivel, o discursivo. Esse patamar 6
aquele em que se revestem as estruturas narrativas abstratas. Suponhamos
que tivessemos a seguinte estrutura narrativa Um sujeito A, que estava em
conjuncao corn o objeto vida, entra em disjuncao corn ele. Essa estrutura
poderia ser concretizada como assassinato, se o sujeito operador da disjungdo
for concretizado como um ser humano diferente de A; como suicidio, se o
sujeito operador da disjungao e A forem concretizados como a mesma
personagem; como morte por acidente, se o sujeito operador for concretizado

1 Lembramos ainda uma vez que as narrativas sac, simulacros das awes do homem no mundo.
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como urn desastre ou uma catastrofe natural, etc. Esse 6 urn primeiro nivel
de concretizacao. Depois, essa concretizacao primeira 6 suscetivel de uma
nova concretizacao. 0 assassinato pode ser concretizado como um tiro dado
por ladrties durance urn roubo ou como espancamento realizado por policiais
numa Delegacia. Temos, entao, dois niveis de concretizacao das estruturas
narrativas: a tematizacao e a figurativizacao. Se a concretizacao patar no
primeiro nivel, teremos textos tematicos; se vier ate o segundo, teremos
textos figurativos. Os primeiros sao compostospredominantemente de temas,
isto 6, de termos abstratos2; os segundos, preponderantemente de figuras,
ou seja, de termos concretos. Cada urn desses tipos de texto tern uma funcao
diferente: os tematicos explicam o mundo; os figurativos criam simulacros
do mundo. Por exemplo, uma tese que discutisse a situacao de pemiria e as
pessimas condigOes de trabalho dos operarios francesesnas minas de carvao
no seculo XIX, a questa° da producao da mais valia e as lutas para melhorar
essas condigOes de vida seria urn texto tematico; ja o Germinal, de Zola, que
trata desses mesmos assuntos, 6 um texto figurativo, pois faz uma
representacao de tudo isso. A dissertacao 6 tematica, enquanto a descricao e
a narragao sao figurativas. Compreender urn texto figurativo 6, antes de mais
nada, entender o componente tematico que subjaz as figuras.

0 percurso gerativo 6 composto de niveis de invariancia crescente,
porque um patamar pode ser concretizado pelo patamar. imediatamente
superior de diferentes maneiras, isto 6, o patamar superior é uma variavel em
relacao ao imediatamente inferior, que 6 uma invariante. A mesma estrutura
narrativa, Um sujeito que entra em disjuncao coin o objeto vida, pode ser
tematizada como assassinato, suicidio, morte por acidente, etc. 0 mesmo
tema pode ser figurativizado de diferentes maneiras. Assim, o tema da evastio
pode ser figuratizado pela ida para um mundo imaginario, como a Pasargada
de Manuel B andeira, ou por uma viagem pelosmares do sul. As fotonovelas

2 A tradicao escolar ensina que concreto/abstrato a uma categoria dassificatoria que se aplica
aos substantivos. Na verdade, ela refere-se a todos os lexemas, pois abstrato e o termo que nao
remete a algo considerado existente no mundo natural, mas a tuna categoria explicativa dos
existentes, enquanto concreto 6 o termo que se refere a elementos existentes no mundo natural.
E preciso entender bem o que significa mundo natural neste contexto, nao é aquele mundo que
os sentidos dao por natural, mas sao os mundos que o discurso da como existentes. Entao, fada
é concreto, porque a considerado urn ser existente no mundo natural criado pelo universo
discursivo do conto maravilhoso. Ji orgulho é uma categoria explicativa de uma serie de atitudes
concretas tomadas por seres efetivamente existentes em mundos naturals criados por universos
de discurso. Da mesma forma, branco é um adjetivo concreto, enquanto temo é abstrato.
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e as telenovelas trabaiham quase sempre corn a mesma estrutura narrativa e
geralmente corn os mesmos temas (ascensao social, realizagao afetiva, etc.)
figurativizados de maneira diferente.

Entra aqui a questa° das diferentes leituras de um texto. A Semidtica
denomina isotopia a recorrencia de tracos semanticos que determinam um
dado piano de leitura. Urn texto pode ter varias isotopias e, por conseguinte,
varios pianos de leitura. Um texto como 0 ferrageiro de Carmona, de J.
Cabral, pode ter uma leitura relativa ao trabalho corn o ferro e uma
concernente ao trabalho corn a linguagem. Essa segunda leitura transforma
o poema num metapoema. Isso significa que, para a Semidtica, um texto
pode ter varias leituras, mas elas ja estao inscritas nele. Nao resultam da
subjetividade do leitor, mas de organizagoes semanticas que se entrecruzam
e se superpOem no texto.

A sintaxe do discurso compreende as projegoes da enunciacao no
enunciado e os procedimentos que o enunciador utiliza para persuadir o
enunciatario a aceitar o seu discurso. Ague las abarcam a temporalizagao, a
espacializagao e a actorializagao. Sendo a enunciacao, como mostrava
Benveniste, a instancia do ego-hic-nunc, o processo de discursivizagao nao
existe sem a instauracao de pessoas, espagos e tempos. Todas as pessoas,
espagos e tempos instalados no enunciado estao de alguma forma relacionados
ao eu-aqui-agora da enunciacao. Alem disso, ha um componente aspectual,
que projeta no discurso pontos de vista de urn observador sobre as categorias
enunciativas.3 0 que importa 6 determinar os efeitos de sentido gerados
pelas diferentes projegOes da enunciacao no enunciado. Por exemplo, 6 preciso
analisar qual 6 o efeito de sentido criado pela ausencia do eu no discurso
narrativo, quando, entao, como acontecia no naturalismo, os fatos parece
narrarem-se por si mesmos. Por outro lado, ao recusar o ponto de vista da
Teoria da Informagao de que a comunicagao 6 uma transmissao de
"novidades" entre dois pOlos neutros, a Semiotica considera que um
componente determinante do processo comunicacional 6 o fazer crer. Por

3 Observe-se que a Semi6tica trabalha corn uma concepcio ampliada de aspecto.
Tradicionalmente, o aspecto era considerado urn ponto de vista que sobredeterminava o tempo,
indicando se o processo que se desenrolava no tempo era pontual ou durativo; em sendo durativo,
se era continuo ou descontinuo (iterativo), etc. Ora, numa perspectiva enunciativa, o aspecto é
um ponto de vista que incide sobre cada uma das categorias da enunciacao, a saber, o tempo, o

espaco e a pessoa.

6 7 4
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isso, o componente argumentativo adquire urn relevo muito grande na teoria.
Argumentagdo 6 qualquer mecanismo pelo qual o enunciador busca persuadir
o enunciatario a aceitar seu discurso, a acolher o simulacro de si mesmo que
cria no ato de comunicagdo.

Como foi dito acima, desde a obra inaugural da SemiOtica francesa,
estava presente a ideia de que o discurso tern invariantes, que se realizam de
maneira variavel. Assim, a mesma estrutura fundamental pode ser
narrativizada de varias maneiras; asmesmas estruturas narrativas podem ser
discursivizadas de modos variaveis; o mesmo tema pode ser figurativizado
diferentemente. Portanto, a ideia do percurso gerativo de sentido já se achava
embrionariamente esbogada na Semantica estrutural. No entanto, esse
arcabougo hoje conhecido por percurso narrativo foi se esbogando ao longo
do tempo, para dar conta, como já se disse, do aspecto variante e invariante
do discurso. Ele ndo e uma camisa de forga, em que se devem enfiar todos os
textos, mas urn modelo de andlise e de previsibilidade, que, ao mesmo tempo,
expOe generalizagoes sOcio-historicas (invariantes) e especificidades de cad a
texto (variantes).

Mantida a concepgdo do percurso gerativo, 6 preciso dizer que, por
razOes histOricas, o nivel narrativo foi o mais bem explorado ate hoje, o que
ndo significa, porem, que os outros nfveis ndo tenham tido desenvolvimento.
Na primeira fase, a da constituicao do percurso gerativo, a Semi (Rica aplica-
se a estudar os simulacros da agAo do homem no mundo presentee nas
narrativas. Elabora assim uma teoria da perfOrmance. A narratividade 6
entendida como "uma transformagdo de estado, operada pelo fazer
transformador de um sujeito que age sobre o mundo em busca de determinados
valores investidos no objeto" (Barros, 1995:85). Analisa os conflitos entre
sujeitos que buscam o mesmo objeto. Para desenvolver essa teoria da agdo,
transformou a nogdo proppiana de fungdo na nogdo de enunciado narrativo
(B arros, 1995:82-85). 0 conceito de fungdo em Propp diz respeito a unidades
sintagmaticas constantes sob a multiforme superffcie das narrativas. A
sucessdo dessas invariantes constitui o relato. Essa nocdo foi precisada corn
o conceito de enunciado narrativo. Para a Semi (Rica, como ja se mostrou, ha
dois tipos de enunciados elementares, o de estado e o de fazer, que derivam
da existencia de duasrelagoes-fungdo: a jwigdo (conjungdo e disjungdo) entre
urn sujeito e um objeto e a transformagdo, que 6 a mudanga de uma relagdo
de jungdo. Dessa nogAo de enunciado narrativo decorre o fato de que 6 possfvel
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prever organizagOes hierarquizadas de enunciados. Estes organizam-se em
programas narrativos (um enunciado de fazer regendo um enunciado de
estado), em percursos narrativos (encadeamentos lOgicos de programas
narrativos em que um programa pressupOe outro) e em sequencias narrativas
(em que se organizarn os percursos narrativos). Com isso, constr6i-se uma
sintaxe narrativa hierarquicamente organizada e nao uma simples sucessao
de unidades sintagmaticas, como previa o modelo proppiano. Nessa sintaxe,
vai-se do programa ao percurso e deste a seqiiencia, estabelecendo urn modelo
de previsibilidade da narrativa, que pode dar conta da especificidade de cada
relato singular, dado que esses niveis sao empregados recursivamente e que
tem urn desdobramento polemic°. De urn lado, programas, percursos e
seqiiencias podem set repetidos indefinidamente, encaixando-se, sucedendo-
se, etc.; de outro, toda narrativa tern uma dimensao polemica (cf. Barros,
1995:83): a urn sujeito corresponde um anti-sujeito; a uma apropriagao, um
desapossamento. Isso quer dizer que um relato pode ser feito de dois pontos
de vista: urn roubo pode ser contado do ponto de vista do ladrao ou da
vitima; a historia da Gata B orralheira pode ser relatada do ponto de vista da
Orfa submetida a duros trabalhos e da madrasta e suas filhas, do principe que
procurava uma esposa e da mop que perdeu o sapatinho. Essa sintaxe vai
do mais simples ao mais complexo.

Apesar do salto dado pela teoria narrativa proposta pela SemiOtica,
esse modelo apresenta uma limitagao muito grande. Seu ambito de aplicagao
sao as narrativas da chamada pequena literatura (Barros, 1995:85). Corn
efeito, urn modelo que considera a narrativa como a busca de valores, como
agao do homem no mundo, sO pode aplicar-se aqueles textos que apresentem
urn componente pragmatic° muito forte: por exemplo, as narrativas
folclOricas.

Ao compreender a limitagao dada pelo alcance das aplicagoes, a
Semi6tica vai passar para uma segunda fase, em que vai interessar-se pela
competencia modal do sujeito que realiza a transformagao. Nessa fase, as
investigagOes incidemmenos sobre a agao e mais sobre a manipulagao (Banos,
1995:85-88).

Parte-se da constatagao de que s6 pode executar uma agao quem possuir
prd-requisitos para isso, ou seja, de que o fazer exige condigOes previas. S6
pode realizar uma agao o sujeito que quer e/ou deve, sabe e pode fazer. E



192 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° 1

isso que se chama competencia modal do sujeito. A modalizagdo do fazer
a sobredeterminagdo de um predicado do fazer por outro predicado (querer/
dever/saber/poder). Ao reconhecer isso, a Semi6tica comega a realizar uma
tipologia muito mais Tina dos sujeitos. Pode haver sujeitos coagidos, que
devem, mas nao querem realizar uma acao; sujeitos que afrontam o sistema
(herais que agem sozinhos), que querem, mas ndo devem; sujeitos impotentes,
que querem e/ou devem, mas n-ao podem e assim por diante. Corn a
modalizagdo do sujeito, a Semi6tica passa a analisar tambem seu modo de
existencia: sujeitos virtuais, os que querem e/ou devem fazer, sujeitos
atualizados, os que sabem e podem fazer; sujeitos realizados, os que fazem.
Uma gama muito grande de textos passa agora a ser explicada pela teoria:
aqueles em que ha personagens sonhadoras, mas que sdo incapazes de passar
a acao; aqueles em que ha personagens realizadoras, etc.

Nessa face, o estudo das modalizagOes esta ainda muito ligado a acao,
pois o que se investiga sac) as condigOes necessarias para sua realizagdo. No
entanto, isso representou urn salto muito grande, pois,se se pensar ndo apenas
no sujeito que tern sua competencia modal alterada, mas naquele que realiza
essa alteragdo, passa-se do estudo da acao ao da manipulagdo, ou seja, do
fazer ao do fazer fazer. Agora, ndo se procura mais apenas explicar as relagoes
entre sujeito e objeto, mas entre sujeitos, o que leva a uma concepgdo de
narrativa como uma sucessdo de estabelecimentos e rupturas de contratos
(Barron, 1995:86). Aqui comega todo um exame dos procedimentos de
manipulagdo. Estudam-se a provocagdo, o desafio, a tentagdo, a sedugdo, a
intiMidagdo, etc. Por outro lado, comega-se a aprofundar o estudo dos
mecanismos da sangdo, seja ela cognitiva ou pragmatica. 0 percursos da
manipulagdo e da sangdo constituem a dimensdo cognitiva da narrativa e
enquadram sua dimensdo pragmatica.

Com o estudo da dimensdo cognitiva, a Semi6tica mostra que a
organizagdo da intersubjetividade 6 articulada por meio de estruturas
polemicas e contratuais. Por exemplo, enquanto a teoria marxista ye a Hist6ria
como uma estrutura polemica (lembremo-nos de que o Manifesto comunista
se inicia afirmando que a histOria da humanidade 6 a historia da luta de classes),
a concepgdo liberal enfatiza os aspectos contratuais da constituigdo doEstado.
Alem do exame dessas estruturas, o estudo da manipulagdo abre caminho
para o estudo de sujeitos manipulados por sistemas de valores diferentes.
Por exemplo, na tragedia classica, o her6i tragic° sofre uma manipulagdo
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por valores contraditorios. Antigona deve optar entre a lei divina, que
determinava que os mortos fossem sepultados, e a lei do Estado, que institufa
que quern morresse, lutando contra a cidade, deveria permanecer insepulto.

Apesar de o campo de textos abrangido por essa teoria narrativa ter
aumentado, possufa ela ainda um problema em relagdo ao dominio de
aplicagdo. A teoria narrativa explicava o que se poderiam chamar estados de
coisas, mas ndo o que se denominariam estados de alma. Ate este ponto de
seu desenvolvimento, a teoria trabalha corn textos em que ha transferencia
de objetos tesaurizaveis ou com textos em que ha estruturas diversas de
manipulagdo e de sangdo. No entanto, ha narrativas que operam corn outros
tipos de objetos. Dom Casmurro, de Machado de Assis, nal° 6 urn romance
sobre a traigdo, mas sobre o estatuto veridictbrio dos fatos, sobre certezas e
incertezas, sobre a criagdo do objeto e a atribuigdo subjetiva a ele de um
valor de verdade; Gobseck, de Balzac, trata da avareza e dos prazeres
proporcionados pela posse da riqueza; Otelo, de Shakespeare, aborda o ciume
e a manipulagao dos estados de alma de outrem; 11 Gattopardo, de Tommaso
di Lampedusa, discute a recusa e a aceitagdo da mudanga; o epis6dio do
ferimento do principe Andrei, em Guerra e Paz, de Tolstoi, delineia o sutil
problema da vergonha do medo e do medo da vergonha; o filme Sal& os 120
dias de Sodoma, de Pasolini, mostra como a exacerbagdo do medo faz rufrem
as normas da vergonha. Poder-se-ia continuar a citar textos em que se trata
de estados de alma, em que se discute o valor veridict6rio do objeto. Como
operar com as "paixoes de papel", os estados de alma narrados?

Para tratar dessa questa°, a Semi6tica passa por mais duas fases. A
primeira examina as modalizagOes do ser (Banos, 1995:88-91). Foi mostrado
acima que, para a Semi 'Mica, existem dois tipos de enunciados elementares:
o de estado e o de fazer. 0 exame das modalidades do fazer levou ao estudo
das condigoes modais necessarias para a realizagao da agdo. No entanto, 6
preciso verificar que o sujeito de estado (um enunciado de estado estabelece
uma relagao de conjungdo ou de disjungao com um objeto) pode ser tambem
modalizado. Nao se tem, nesse caso, modalizagoes do fazer (querer fazer,
dever fazer, saber fazer, poder fazer), mas modalizagoes do ser (querer ser,
dever ser, saber ser e poder ser). 0 sujeito de estado, por exemplo, quer
entrar em conjungdo com um dado objeto. Nesse caso, o objeto 6 desejavel
para o sujeito, enquanto ele 6 urn sujeito desejante. Por isso, poder-se-ia
afirmar, com mais propriedade, que a modalizagdo do estado incide sobre o

678



194 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° 1

objeto, ou mais particularmente, sobre o valor nele investido e que isso
repercute sobre a existencia modal do sujeito. E o objeto desejavel que faz o
sujeito desejante; e o objeto impossivel que faz o sujeito impotente e assim
por diante.

A categoria euforia/disforia do nivel fundamentalconverte-se em traps
modais que modificam as relageies entre sujeito e objeto. Assim, urn valor
marcado euforicamente no nivel fundamental converte-se, por exemplo, em
objeto desejavel no nivel narrativo, enquanto um valor disforico torna-se,
por exemplo, urn objeto temido no nivel narrativo.

Por outro lado, ha urn outro tipo de modalizagdo do ser, que se
diferencia, pelo lugar em que incide, daquela ate agora exposta. Enquanto,
no caso acima, a modalizagdo recai sobre o objeto, neste caso, que passamos
a expor, a modalizagdo incide sobre a relagdo de conjungdo ou de disjungdo
que liga sujeito e objeto. Trata-se de modalidades veridictorias e epistemicas.
As veridictorias articulam-se como estrutura modal em ser vs parecer e
aplicam-se fungdo-jungdo. Mostra-se que urn enunciado é ou parece ser.
No entanto, essa modalizacdo ndo diz respeito a nenhumarelacdo referencial,
mas a algo criado pelo texto. Ser e o estatuto veridictOrio exposto pela prOpria
narrativa ou, em outros termos, pelo narrador;parecer 6 o estatuto veridictOrio
atribuido a urn estado por umaperson agem. Seixas, personagem de Senhora,
de Alencar, 6 visto como urn homem rico (parece ser rico), mas o narrador
mostra ao leitor que ele 6 o filho de uma modesta costureira (ser). Temos,
entdo, uma mentira: ele ndo 6 rico, mas parece se-lo. As modalidades
veridictOrias permitem estabelecer o estatuto veridictOrio dos estados:
verdade, falsidade, mentira, segredo. Os enunciados modalizados
veridictoriamente podem ser sobredeterminados pelas modalidades
epistemicas do crer: urn sujeito cre que urn estado parece verdadeiro ou 6
verdadeiro, etc. A modalizagdo epistemica resulta de uma interpretagdo, em
que um sujeito atribui um estatuto veridictOrio a um dado enunciado. Nela, o
sujeito compara o que the foi apresentado pelo manipulador corn aquilo que
sabe ou aquilo em que cre. 0 estatuto veridictOrio de urn enunciado 6 dado
por um julgamento epistemico, em que o crer precede o saber, o que implica
reconhecer o carater ideolOgico da operagdo de interpretagdo. Para a
Semibtica, crer e saber pertencem ao mesmo universo cognitivo e a distingdo
entre a adesdo fiduciaria, regida pelo crer, e a adesdo lOgica, comandada
pelo saber, 6 o estabelecimento de uma separagdo entre dois tipos de
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racionalidade, que, na interpretagao, quando aparecem situagoes, como em
Dom Casmurro, de Machado de Assis, de verdade ou falsidade das certezas,
de dilvida da verdade, etc., confundem-se, misturam-se, entrecruzam-se
(Greimas, 1983:115-133).

0 estudo da modalizacao do ser permite estabelecer tipologias de
culturas (por exemplo, ha culturas que valorizam mais o querer do que o
dever e outras que fazem o contrario), dar representagoes mais adequadas
da aplicagao dos cOdigos sociais de carater normativo, como regras
gramaticais, regras de polidez, etc. (nelas, combinam-se dever e saber: o
excesso de zelo no cOdigo de polidez aproxima-se da hipercorrecao em
gramatica, quando a urn dever fazer nao corresponde um saber fazer, mas
um nao saber fazer) (Greimas, 1983:88-90).

Todo esse estudo das modalizagOes do ser passa ainda pelo exame das
compatibilidades e incompatibilidades entre as modalidades. Por exemplo, o
dever ser 6 compativel corn o poder-ser, ao passo que 6 incompativel corn o
nao poder ser. Com efeito, o que 6 necessario deve ser compativel corn o
que 6 possivel, mas nao corn o impossfvel. No entanto, cabe lembrar que as
compatibilidades e as incompatibilidades nada tem a ver corn o aparecimento
de certas combinaterias modais nos textos. Os sujeitos de estado podem ser
modalizados por modalidades compativeis ou incompativeis entre si. Urn
sujeito pode querer o que pode ser, mas pode querer o que nao pode ser. A
percepgao dessas compatibilidades e incompatibilidades abre caminho para
o estudo das paixoes.

Chega-se, entao, a quarta fase da SemiOtica. A paixao 6 entendida,
inicialmente, pela SemiOtica como efeitos de sentido de qualificagOes modais
que alteram o sujeito de estado, o que significa que 6 vista como urn arranjo
das modalidades do ser, sejam elas compativeis ou incompativeis. Por
exemplo, a obstinagao define-se como um querer ser aliado a um nao poder
ser, enquanto a docilidade reline um querer ser a urn poder ser. 0 obstinado
6 aquele que quer, apesar da imp ossibilidade evidente, enquanto o dOcil limita-
se a desejar o que 6 possivel.

A historia modal do sujeito de estado (transformagOes modais que vai
sofrendo) permite estudar outros tipos de textos narrativos, aqueles fundados
sobre um processo de construcao ou de transformagao do ser do sujeito e
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nao apenas do seu fazer. Os efeitos de sentido passionais derivam de arranjos
provisOrios de modalidades, de intersece-Oes e combinaeoes entre modalidades
diferentes. Por exemplo, a vergonha define-se pela combinaedo do querer
ser, nao poder nao ser e saber nao ser. Os arranjos modais que tern um efeito
de sentido passional sao determinados pela cultura.

A nocao de paixao como arranjo de modalidades permite estabelecer
uma diferenea entre o atualizado (apreensao de um predicado do ponto de
vista das condieOes de realizaedo) e o realizado. A distilled° entre querer
morrer e morrer reside no fato de que, no primeiro, uma serie de roteiros
possfvel, enquanto no segundo, nao. A diferenea entre o atualizado e o
realizado permite, pois, estabelecer potencializaeoes, o que possibilita analisar
fatos que parece contrariarem a lOgica narrativa (cf. Fontanille, 1995:175-
190). Sao exemplos disso o apego que perdura ap6s a morte do ser amado,
objeto de Tina analise em Memorial de Aires, de Machado de Assis; o cifune,
sentimento indiferente ao fato de o outro ser feel ou nao.

A titulo de exemplo das possibilidades a que chegou a Semi6tica com o
estudo das paixOes, vamos analisar, de maneira ainda pouco formalizada,
para que o entendimento seja major, alguns percursos patemicos do conto
Noite de almirante, de Machado de Assis (1979:v. 11:446-451). 0 conto 6
bastante complexo do ponto de vista dos estados de alma nele desenvolvidos,
porque entrelaea modalidades que incidem sobreo objeto corn modalidades
veridictOrias e mostra que os sujeitos tern existencia modal diferente.

0 marinheiro Deolindo, ao voltar de uma longa viagem de instruedo,
"levava um grande ar de felicidade aos olhos", porqueuma grande "noite de
almirante" o esperava em terra. Tres meses antes de comeear a viagem,
conhecera Genoveva, ambos apaixonaram-se perdidamente e ele partira em
viagem, depois de um "juramento de fidelidade" recfproca. Ha aqui uma
situacao de espera fiduciaria. Deolindo quer estar em conjunedo corn a
fidelidade e cre que Genoveva deve, por forca do contrato, realizar a
conjuncao desejada. A espera nao é tensa, pois o sujeito nao apresenta o
efeito patemico da aflieao. Ao contrario 6 relaxada,pois Deolindo esta feliz.
A felicidade 6 um efeito de satisfacao produzido pelo saber poder ser (possfvel)
a conjuneao desejada. Ao mesmo tempo, essa paixao indica que Deolindo
tinha confianca (crer ser) em que Genoveva cumpriria o contrato.

6 8 1
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0 narrador modaliza o ato de celebragao do contrato como verdadeiro.
"Nao havia descrer da sinceridade de ambos: ela chorava doidamente, ele
mordia o beigo para dissimular".

Quando Deolindo, depois de descer a terra, chega a casa em que morava
Genoveva, "a velha Inacia" diz-lhe que ela estava corn outro, residindo na
Praia Formosa. Altera-se, entao, a existencia modal de Deolindo. Agora,
sabe que Genoveva nao cumpriu o contrato, mantendo a fidelidade. 0 sujeito
credulo e confiante passa a ser urn sujeito insatisfeito e decepcionado. Aparece
o sentimento de falta. Adquire, entao, uma outra competencia modal: querer
fazer o mal. Assim, comega o percurso da reparagao da falta: o da vinganga.
"As ideias marinhavam-lhe no arebro, como em hora de temporal, no meio
da confusao de ventos e apitos. Entre elas, rutilou a faca de bordo,
ensangiientada e vingadora".

Quando Deolindo chega a Praia Formosa, Genoveva recebe-o corn
maneiras francas. Novamente, entram em cena as modalidades veridictOrias.
Genoveva nao tern o que esconder, esta no domfnio da verdade (ser+ parecer).
Deolindo volta a ter esperanga, reassume a confianga. A velha poderia ter
mentido ou ter-se enganado, relatando um parecer que nao corresponde a
um ser, fazendo uma interpretagao nao verdadeira dos fatos. Altera-se sua
existencia modal. Cre poder realizar a conjungao desejavel. Mas Genoveva
nao manifesta "nenhuma comogao nem intimidade", ou seja, mantem-se
indiferente e distante.

Diante desse estado passional, altera -se novamente a existencia modal
de Deolindo. Passa do crer ao nao crer poder realizar a conjungao desejada.
Com isso, ressurge o querer vingar-se. "Em falta de faca, bastavam-lhe as
mks para estrangular Genoveva, que era urn pedacinho de gente, e durante
os primeiros minutos nao pensou em outra coisa". Contem seu desejo e diz-
lhe que sabia tudo. Ela nao mente. Deolindo tern urn impeto, o querer vingar-
se retorna novamente; ela fá-lo parar com a agao dos olhos; diz-lhe que, "se
the abrira a porta, 6 porque contava que era homem de juizo", isto e, que nao
se deixava levar por estados patemicos intensos. Em seguida, conta-lhe o
amor que sentira por ele, mas diz que seu coragao mudara. Mudara o objeto
de seu querer. 0 narrador modaliza veridictoriamente suas palavras dizendo:
"Nao sorria de escarnio. A expressao das palavras 6 que era uma mescla de
candura e cinismo, de insolencia e simplicidade, que desisto de definir melhor.
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Creio ate que insolencia e cinismo sao mal aplicados. Genoveva nao se
defendia de urn erro ou de um perjillio, nao se defendia de nada; faltay.a-lhe
o padrao moral das awes." 0 que ela diz e verdadeiro, pois ela cre nao ser
culpada de nada. Por isso, nao quer criar um parecer que oculte o ser.

A questao da culpa distingue as duas personagens. Elas veem o contrato
firmado entre elas de maneira diferente. Para Deolindo, o juramento 6
aspectualizado durativamente ("0 pobre marujo citava o juramento de
despedida, como uma obrigagao eterna"). Ao rompe-lo, Genoveva fora
perjura e ingrata, pois passara a querer nao fazer o bem a quem devia
obrigagao. A gratidao é uma paixao de benevolencia que se articula numa
reciprocidade. Para Genoveva, o juramento é aspectualizado corn a
pontualidade. Nao poderia ser perjura, porque "quando jurou era verdade".
Nao era ingrata, pois a gratidao implica que se esteja obrigado a alguem e
ele, durante a viagem, nao devia ter-se lembrado dela ("E ele que tanto enchia
a boca de fidelidade, tinha-se lembrado dela por onde andou?"). Ela cre que
ele pode nao ter mantido o contrato, o que tambem a desobrigaria de cumpri-
lo. A resposta dele foi dar-lhe um pacote de presentes onde estavam uns
brincos. Ela ficou confusa, por "receber um mimo a troco de um
esquecimento". Esta, entao, modalizada por um saber que Deolindo nao
pode nao ter mantido o juramento e por saber que ela nao o manteve. Ao
mesmo tempo, tern as paixOes da satisfagao (contentamento e
deslumbramento) por saber que esta em conjungao corn a fidelidade de
Deolindo, figurativizada pelos brincos.

Renasce a esperanga em Deolindo. De novo, tranforma-se sua existencia
modal. Passa do nao crer ao crer poder realizar a conjungao desejada. As
razoes para esse ressurgir da esperanga esta'o no fato de pensar que o
juramento pode ser aspectualizado corn a pontualidade e, nesse caso, se ele
fora violado quando estava ausente, pode ser rompido, estando o outro
ausente, ou corn a duratividade e, entao, nao seria negado, dado que talvez
ela nao tivesse jurado nada ao outro.

Ela pede que Deolindo the conte as aventuras que vivera em terras
longfnquas. Demonstra urn enorme interesse por elas. Esta modalizada por
um querer saber. Quando Deolindo percebe que o objeto de sua solicitude
eram seus relatos e nao ele, passa novamente a urn estado de crer nao poder
ser ("A esperanga (...) comegava a desampara-lo").

68.3
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Ela mostra a uma amiga os brincos que ele the dera. Esta elogia muito
o presente. Deolindo tern urn moment() de satisfacdo, sabe ter podido realizar
uma conjungdo desejada ("durante alguns segundos, saboreou o prazer
exclusivo e sup.erfino de haver dado um born presente; mas foram s6 alguns
segundos").

Sai cabisbaixo e lento, sem o Impeto corn que chegara. Estava tornado
pelo estado patemico da infelicidade, por urn saber nao poder ser. Mas que 6
que ele nao podia ser? A resp osta vira em seguida. Genoveva entrou em casa
alegre e barulhenta, estava modalizada por urn saber poder ser. Conta a amiga
que ele dissera que iria suicidar-se. De certa forma, suicidar-se era realizar a
vinganga desejada, pois infligiria a Genoveva a dor do remorso, reequilibrando,
assim, a situagao patemica. Diante do espanto da amiga, Genoveva mostra
que sabe que ele nao pode fazer o que prometera, pois nao é dotado das
paixOes fortes e durativas que levam o sujeito a tornar-se competente para a
vinganga, aquelas que o modalizam corn o poder fazer. Ao contrario, 6 apenas
dotado das paixoes fracas da malevolencia, que instauram urn sujeito operador
corn a modalidade do querer vingar-se, mas nao o atualizam corn o poder
vingar-se ("Qual o que! Nao se mata, nao. Deolindo 6 assim mesmo, diz as
cousas, mas nao faz. Voce vely que nao se mata. Coitado, sao chimes."). No
chime, ha urn nao querer nao ser, isto, nao querer nao estar em conjuncao
corn urn objeto amado. Deolindo 6 modalizado pelo querer, mas nao pelo
poder, 6 aspectualizado pela pontualidade (Impeto), mas nao pelo duratividade
(persistencia), 6 modulado pela baixa intensidade.

No dia seguinte, diante de seus colegas, Deolindo manifesta o estado
patemico da satisfagao, derivado do saber estar em conjungao corn o objeto
desejado. Nota, no entanto, o narrador que se trata de uma mentira. Deolindo
parece satisfeito, mas nao esta. Por que mentiu? Porque parece que tivera
vergonha da realidade. Vergonha 6 "urn sentimento penoso de sua
inferioridade, de sua indignidade ou de sua humilhagao diante de outrem, de
seu rebaixamento na opiniao dos outros". Deriva de uma sangao cognitiva
negativa, a reprovagao prOpria ou alheia. Essa reprovagao gera a vergonha.
A vergonha 6, assim, um estado de alma da ordern do saber: o sujeito sabe
que nao possui a competencia para urn fazer exigido pelo simulacro de membro
de urn determinado grupo social ou que fez algo em desacordo corn a
deontologia grupal. Por outro lado, 6 preciso tambom que esse sujeito aceite
esse simulacro ou essa deontologia como urn ideal a ser seguido, pois, se
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nao cid nenhuma importancia a eles, nao sera atingido pelo sentimento de
vergonha. Assim, 6 necessario, para que esse estado de alma ocorra, que o
dever fazer e o dever sense tornem tambem um querer fazer e um querer ser.
Se o sujeito e modalizado por urn nao querer, age diferentemente do simulacro
sem ser atingido pela vergonha. Aparecem, entao, os comportamentos
atrevidos e insolentes. 0 sintagma modal do efeito patemico da vergonha é
dever ser/fazer, querer ser/fazer; saber nao poder ser/fazer ou saber (outro)
saber que a competencia requerida pelo simulacro nao existe ou que a
perfOrmance nao corresponde ao dever.

Voltemos a Deolindo. Diz o narrador: "A verdade é que o marinheiro
nao se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no
ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante, e pediram -lhe noticias de
Genoveva, se estava mais bonita, se chorara muito na ausencia, etc. Ele
respondia a tudo corn urn sorriso satisfeito e discreto, urn sorriso de pessoa
que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu
mentir." A vergonha de Deolindo opera sob o signo do segredo. Ele faz uma
sangao negativa de sua perfOrmance de nao se vingar. Nao realiza a vinganga,
porque nao possui a modalidade atualizante do poder-fazer, que seu grupo
social atribui ao homem. A traigao da mulher deve implicar necessariamente
a vinganga realizada pelo homem. Deolindo, porem, e dotado apenas das
paixoes fracas do querer. Para nao permitir que sua vergonha seja exposta,
opta pela mentira. No nivel do parecer, mostra satisfagao; no do ser,
insatisfagao e decepgao. A decepgao, entretanto, nao é corn Genoveva, mas
consigo mesmo.

A analise de textos de diferentes epocas e culturas que pintam paixOes
de papel (o chime, a avareza, a cOlera, a indiferenga, etc.) mostrou que as
paixOes variam de uma cultura para outra, de uma epoca para outra. Por
exemplo, a configuragao da avareza e distinta em Moliere e Balzac. Enquanto
no primeiro, o avaro caracteriza-sepelo entesouramento, no Segundo, aparece
algo que e prOprio da formacao social capitalista, a ideia de que o dinheiro
produz dinheiro. Isso significa que, embora as paixOes se caracterizem
fundamentalmente pelo arranjo das modalidades, a modalizagao nao é
suficiente para produzir efeitos passionais, pois as mesmas organizagOes
modais podem gerar ou nao sentidos patemicos. Ora, isso obriga a introduzir
novos elementos teOricos.

6$ 5
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Poderfamos dizer que o que caracteriza hoje a pesquisa semintica sao
duas diregOes: a) a analise do que esta alem do percurso gerativo de sentido
em sua formulagao classica; b) o estudo do que esta aquem dele e, por
conseguinte, propicia sua constituigao. Esse exame do alem e do aquem do
percurso determina seu reexame, a revisao de seus ravers.

Fagamos uma resumo das novas diregOes, cujos principios foram
esbogados ha mais ou menos tempo e que tern apresentado cada vez mais
resultados.

No estudo do alem do percurso, analisa-se o problema dos sistemas
semi-simbOlicos. A semibtica estabeleceu, a partir da distingdo hjelmsleviana
entre semiOticas monoplanas ebiplanas, a diferenga entre sistemas simbOlicos
e sistemas semiOticos. Para entender essa distingdo, e preciso observar uma
caracteristica dos simbolos: sao grandezas isomorfas a interpretagdo, isto e,
elementos dotados de contend°, mas nao passiveis de uma analise em unidades
menores constitutivas de uma forma da expressao correlacionada a uma forma
do contend°. Ha, nos sistemas simbOlicos, uma correspondencia termo a
termo entre o piano da expressao e o piano do contend°, o que significa que
existe uma conformidade total entre esses dois pianos. Assim, por exemplo,
a cruz gamada 6 o simbolo do nazismo. Este 6 seu contend°. No entanto,
sua expressao nao 6 constituida de unidades menores, cuja relagao
estabeleceria uma forma da expressao. Seu contend°, do mesmo modo, nao
se constitui de unidades menores. Da mesma forma, a foice o martelo sao o
simbolo do comunismo. Esse simbolo nao se deixa analisar em unidades
menores, mesmo que, historicamente, a foice simbolize o campesinato; o
martelo, o proletariado e o cruzamento dos dois, a unido dessas duas classes.
Na verdade, constituklo o simbolo, adquire ele urn valor global e deixa de
ser analisado em unidades menores.

Ja nos sistemas semiOticos lido ha uma conformidade entre o piano da
expressao e o do contend°. Corn efeito, o contend° deixa-se analisar em
semas (por exemplo, touro analisa-se em /bovino/, /macho/, /reprodutor/) e
a mesma coisa ocorre corn o piano da expressao, que se decompae em femas.
Nao ha, entretanto, correspondencia entre as unidades menores da expressao
e as do contend°.

Os sistemas semi-simbOlicos sao aqueles em que a conformidade entre
os pianos da expressao e do contend° nao se estabelece a partir de unidades,

686
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como nos sistemas simbolicos, mas pela correlagao entre categorias (oposigao
que se fundamenta numa identidade) dos dois pianos. Assim, na gestualidade,
a categoria da express-do /verticalidade/ vs /horizontalidade/ correlaciona-se
a categoria do conteildo /afirmagao/ vs /negagao/. Os sistemas semi-simb6licos
constituem a base dos textos politicos. Sao eles que explicam os efeitos de
sentido gerados pelas aliteragOes, pelo ritmo, pelas rimas, etc. Observemos
um exemplo. Nos versos de Tibulo que seguem, nota -se uma oposicao entre
a concentragao de oclusivas no segundo verso e sua pequena proporgao no
primeiro. Essa oposigao da expressao esta correlacionada a uma
contraditoriedade do conteildo: ausencia do tropel dos netos diante dos av6s
vs presenga do barulho que fazem.

Hic ueniat Natalis auis prolemque ministret,
ludat et ante tuos turba nouella pedes (II, 2, 21-22)

Que venha o Genio e aos av6s conceda netos,
e a jovem turba brinque diante de ti.

0 estudo dos sistemas semi-simbOlicos estabelece as relagOes entre o
sensivel e o inteligivel, pois, ao examinar as correlagOes entre categorias da
express-do e do contetido, esta desvelando "os mecanismos reveladores da
transfiguragao das sensagoes em manifestagOes signicas" (Teixeira, 1998:3).
0 estudo do semi-simbolismo tern urn alcance teOrico e um, analitico. De um
lado, permite discutir, corn profundidade, o papel da percepgao sensorial na
produgao do sentido; de outro, possibilita o exame acurado das relag-Oes
entre express-do e contd.& (Teixeira, 1998:5-6), o que permite compreender
melhor os textos politicos (nao s6 das poeticas verbais, mas tambem das
poeticas visuais), que se caracterizam pela presenga do semi-simbolismo; as
semiOticas sincreticas (aquelas, como o cinema, cujo plano de conteudo 6
manifestado por diferentes pianos da expressao); o processo tradutOrio, seja
a tradugao intra-semi6tica dos textos politicos, seja a tradugao intersemi6tica.
Em todos esses casos, 6 preciso nao perder de vista a importancia das
correlagoes entre contefido e expressao.

No exame do aquem do percurso, e preciso examinar as pro-condigOes
do aparecimento do sentido. Se a significagao se apresenta sob a forma de
unidades discretas, 6 preciso considerar que essa discretizagdo opera sobre
urn continuo, que constitui uma potencialidade de sentido. Portanto, 6
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necessario introduzir a instabilidade e o deslizamento sob a estabilidade do
discurso. A linguagem 6 uma tensao permanente entre estabilidade e
instabilidade, indiferenciagdo e diferenciagdo; 6 uma relagdo de equilibrio
precario derivado de forgas estabilizadoras e desestabilizadoras. Como diz
Jacques Fontanille, em elegante fOrmula, depois da fonologizagao da
semantica, chegou o moment() de sua prosodizagdo. A formulagdo teOrica
das pre-condigOes de significagao permite, de urn lado, compreender melhor
a dimensao estetica e, de outro, a dimensao patemica da linguagem.
Comecemos por discutir rapidamente a questdo da experiencia estetica.

Em seu livro De l'impafection, Greimas analisa a questao da experiencia
estetica. Na primeira parte, intitulada La fracture, examina cinco textos, de
diferentes escritores (Tournier, Calvino, Rilke, Tanizaki e Cortazar), que
relatam experiencias esteticas, para mostrar o que 6 a estesia. A experiencia
estetica 6 urn evento extraordinario enquadrado pela cotidianeidade (1987:19),
6 uma surrealidade englobada pela realidade (1987:32). Nela o tempo Ora,
o espago fixa-se (1987:15-16) e ocorre um sincretismo entre sujeito e objeto
(1987:31), que estao disjuntos na temporalidade de todos os dias. Rasga-se
o parecer imperfeito e aparece a "nostalgia da perfeigao", "oculta pela tela
da imperfeigao", que constitui a realidade cotidiana (1987:17). A estesia 6 o
vislumbre do continuo, da fusdo anterior a discretizagdo, perdida pela
constituigao da significagao.

A leitura dessas cinco analises, no entanto, chama a atengao para o fato
de que o objeto estetico nao tern nelas o mesmo estatuto. 0 proprio Greimas,
ao iniciar a analise do texto de Cortazar, Continuidade dos parques (1972,
11-13), chama atengao para isso, dizendo que, corn o autor argentino, ha
uma mudanga de problematica, pois, nos outros textos, "a experiencia estetica
aparecia como a apreensao e a reassungao diversa de algum fragmento do
mundo natural", enquanto o objeto que se da a perceber, neste caso, 6 um
"artefato, um objeto literario construido" nao o texto de Cortazar, mas o
texto no texto - "que, progressivamente, consegue ocupar o lugar da
`realidade' contextual descrita" (1987:55). Nas quatro primeiras analises, o
objeto estetico 6 "natural", enquanto, na quinta, pertence ao dominio dos
objetos culturais. Por exemplo, no de Italo Calvino, 6 o seio nu de uma moga
deitada na praia; em Rilke, 6 o perfume do jasmim que vem do parque; em
Tanizaki, 6 a cor das sombras. Em Cortazar, ao contrario, o objeto estetico 6
o texto literario.

68
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0 conto narra que um fazendeiro comegou a ler, de maneira intermitente,
um livro. Um dia, depois de se ocupar dos negOcios, pos-se a ler os filtimos
capitulos. Tomou todos os cuidadospara tornar sua leitura o mais confortavel
possfvel. Aos poucos, comegou a afastar-se, "linha a linha, daquilo que o
rodeava" e "a fantasia novelesca absorveu-o" (1972, 11),. Essa personagem
do piano da enunciagao enunciada penetra no enunciado, na agao romanesca,
participando como testemunha do encontro das personagens do livro que
estava lendo. 0 homem vai matar alguern. Chega a uma casa, entra e encontra
a personagem a ser morta. "A porta do salao, e entao o punhal na mao, a luz
dos janelbes, o alto respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabega do
homem na poltrona lendo urn romance" (1972, 13),. A personagem do
enunciado penetra no piano da enunciagao enunciada e vai matar o leitor. 0
conto 6 uma narrativa da leitura de um romance, ou mais extensamente, 6 o
relato da leitura da literatura, ou mais amplamente ainda, 6 o raconto da
leitura do objeto artistic°. Essa narrativa contem um esbogo de uma teoria
da experiencia estetica. A Husk romanesca 6 uma forga que se apodera do
sujeito prestes a acolhe-la (1987:57). 0 sujeito afasta-se da realidade
enfraquecida e evanescente e 6 absorvido pelo mundo da Husk) (1987:59).
Ha, pois, uma fusao do sujeito corn o objeto. A ficgao 6 uma surrealidade
que acolhe em seu interior, quando da apreensao estetica, o sujeito (1987:64).
Esse ato de matar suspenso 6 "a representagao simbOlica do impacto
produzido pela obra tragica sobre o espectador, isto 6, da catarse aristot6lica"
(1987:67). A "eficacia suprema do objeto literario ou mais amplamente,
estetico sua conjungao assumida pelo sujeito, nab esta na sua dissolugao,
na passagem obrigatOria pela morte do leitor-espectador - pergunta Greimas
(1987:67)?

Essa fusao 6, na verdade, uma mudanga de piano enunciativo. 0 sujeito
passa do piano da enunciagao enunciada para o do enunciado enunciado. Em
A rosa parpura do Cairo, de Woody Allen, a mulher, maltratada pelo marido
brutal, refugia-se no cinema para esquecer as agruras de sua vida triste. Sua
fuck com o objeto filmic° 6 figurativizada pela entrada na acao do filme,
para viver uma histOria de amor, uma vida cheia de aventuras, com o gala do
cinema. Nessa outra dimensao enunciativa, o sujeito deixa a realidade da
existencia, para viver, durante o tempo da experiencia estetica, uma
surrealidade, uma segunda vida. Esses exemplos mostram a fecundidade da
questa° tebrica das pre-condigOes da significagao, para a compreensao de
certos tipos de textos.
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Por outro lado, a dimensao passional permite analisar, por meio dos

procedimentos da convocagao enunciativa, a retomada do continuo no
discurso. As configuracoes modais estao sobredeterminadas por uma
modulagao, que gera efeitos de sentido patemicos. Passa-se, no estudo do

componente patemico, da modalizacao a aspectualizacao e a intensidade. 0
conceito de aspectualizacao, entendida nao apenas como processo lingiiistico,

mas como processo discursivo, nao 6 somente uma sobredeterminacao do

tempo, mas uma sobredeterminacao de todas as categorias de enunciacao, o

tempo, o espaco e a pessoa. Aparece tambem o conceito de foria, que,
conjugando a intensidade e a extensao, produz, ao projetar-se no espaco e

no tempo, efeitos de andamento e de ritmo discursivos. 0 estudo das paixOes

passa a convocar, simultaneamente, grandezas discretas e categoriais
(modalizacoes), mas tambem grandezas continuas e articuladas
(aspectualizacao e intensidade).

A aspectualizacao caracteriza tipos passionais: por exemplo, temos as

paixoes da duratividade, como o ressentimento; paixOes da pontualidade,

como a ha; paixOes da perfectividade, como o remorso. Ao mesmo tempo,

as paixOes apresentam uma intensidade. A depressao exibe um andamento
lento, enquanto a agitacao tem urn andamento acelerado. 0 avaro 6
modalizado por urn querer ser, mas urn querer ser que ultrapassa o simples

querer nao gastar. Distingue-se do economic°, porque a economia do avaro

vai alem do necessario. E uma economia excessiva, desnecessaria, incoerente.
A impulsividade define-se por urn querer fazer, ao mesmo tempo que pela

incoatividade epela intensidade.

Estudada dessa maneira, a paixao nao se opOe a razao, mas constitui

uma forma de racionalidade discursiva, permitindo analisar, de maneira

bastante fina, a aspectualizacao, a intensificacao e a quantificaca'o,
consideradas nao como categorias da lingua, mas como procedimentos de
discursivizacao. Na medida em que o continuo e suas modulacoes passam a

fazer parte da teoria ultrapassa-se o estruturalismo, fundado no discreto e no

categorial.

0 caminho da SemiOtica comeca pela proposicao de uma semantica

gerativa, geral e discursiva; passa pela constituicao do percurso gerativo de

sentido; em seguida, pela sua complexificacao, corn o estudo, no nivel
narrativo, das modalidades do fazer e do ser e o estudo das paixoes e, no
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nivel discursivo, corn a pesquisa dos procedimentos de figurativizacao e das
projegOes da enunciagao no enunciado (temporalizacao, espacializacao e
actorializacao), chega ao exame do alem do percurso, com a andlise dos
sistemas semi-simbOlicos, e do aquem do percurso, corn a investigagao sobre
as pre-condicOes de significacao. A constatacao de que, nessas pre-condigOes,
estao presentee o continuo, o indiferenciado, obriga ao estudo das categorias
discursivas da aspectualizacao, da quantificagao e da intensificagao. E urn
projeto que busca analisar, primacialmente, os mecanismos intradiscursivos
de constituicao do sentido, embora nao desconsidere a interdiscursividade.

0 discurso cientifico nao atua como o discurso religioso, que apresenta
uma explicagao total e definitiva para o mundo, mas, ao contrario, faz
aproximagoes sucessivas do objeto. Diferentemente do discurso religioso,
que nao precisa da comprovagao dos fatos, o discurso cientifico precisa do
teste da realidade e, por isso, e da sua natureza a publicidade dos resultados,
o debate, a critica e a contradicao, para que esse conhecimento va
aproximando-se da verdade. Por confrontar-se corn os fatos da realidade
(no nosso caso, da realidade discursiva) e da natureza do discurso cientifico,
dos projetos tedricos da ciencia, a mudanga. E necessdrio sempre alterar os
modelos, para que possam abranger novos fenomenos, descrevendo-os e
explicando-os. Por isso, a histdria 6 inerente ao fazer cientifico. Mesmo diante
de dogmatismos que se criam onde nao deveriam ser produzidos, por exemplo,
na Universidade, 6 preciso acreditar, como Galileu, que eppur si muove.
Como mostra Camoes:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Muda-se o ser, muda-se a confianca;
Todo o mundo e composto de mudanca,
Tomando sempre novas qualidades.
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1. Introdugdo

0 langamento do mais recente livro de Douglas Biber 6 recebido corn
satisfagdo pela comunidade de linguistas do corpus do mundo inteiro. 0
trabalho de Biber mais reconhecido 6 em analise multidimensional de registro,
na qual ha urn interesse pelo estudo de aspectos relacionados a caracterizagdo
de variedades textuais. Embora a analise multidimensional nao deixe de se
situar dentro dos limites da Linguistica do Corpus, ela nao se definiu como
parte da Linguistica do Corpus desde seu inicio. Entretanto, Biber vem se
definindo como linguista do corpus ha algum tempo, e por isso este volume
tern especial significagdo porque marca formalmente sua passagem para o
grupo dos que se intitulam linguistas do corpus. Com a publicagdo deste
volume seu nome sera associado a outros pesquisadores mais reconhecidos
dentro da Linguistica do Corpus, como John Sinclair, Tony McEnery, e Jan
Aarts.

A bem da verdade, o crescimento de seu nome como linguista do corpus
esta fortemente ligado ao desenvolvimento de uma escola de Linguistica do
Corpus particular. Poderia se situar esta escola do ponto de vista conceitual
e geografico. Conceitualmente, o tipo de Linguistica do Corpus desenvolvida
por ele tem como aspectos centrals o estudo de caracteristicas lexicais e
gramaticais corn forte apelo estatistico. Geograficamente, os seguidores desta
corrente estdo concentrados primordialmente nos Estados Unidos. Pode-se
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arriscar urn palpite de que agora em diante vai se falar em uma 'escola n orte-
americana' de Linguistica do Corpus localizada em flagstaff, Arizona (sede
da Universidade onde Biber trabalha), em contrapartida a outras mais antigas,
como a britanica ou a escandinava, as quais refletem em maior ou menor
grau as tendencias emanantes de centros de pesquisa estabelecidos como
Birmingham (Gra-Bretanha) e Bergen (Noruega).

As demais autoras, Susan Conrad e Randi Reppen foram alunas de
Biber. Elas tambem participam como co-autoras de outros trabalhos (Biber
et al. 1994, 1996, em preparagao).

2. Contelido

A obra se divide em quatro partes principais: investigacao do uso de
caracteristicas linguisticas, investigagao de caracteristicas de variedades,
resumo e perspectivas, e quadros metodolOgicos. Ha ainda uma introducao
que precede a primeira parte.

A Introducao e o primeiro capitulo da obra, e nela os autores expoem
os pontos principais que definem a Linguistica do Corpus. Primeiramente,
haveria dois tipos de investigagao possIveis na linguistica: o estudo da
estrutura, e o estudo da linguagem em uso. Segundo, o foco na utilizacao da
linguagem abre urn leque de questOes que podem ser investigadas, e este
leque exige um tratamento diferente do tradicional (baseado em pequenas
amostras e analises de poucos traps). Terceiro, na Linguistica do Corpus ha
uma preocupagao corn a descoberta de padroes de associagao no estudo do
uso, e aqui entende-se padrao como urn conjunto de tacos tipicos que co-
ocorrem. Finalmente, o ser humano nao é dotado da capacidade de perceber
o que é tipico, pelo contrario, ele é equipadopara notar aquilo que se destaca,
isto é, o atipico. A abordagem baseada em corpus permite buscar respostas
a questao da tipicidade porque faz uso do computador, o qual é naturalmente
programado para detectar ocorrencias e co-ocorrencias.

A introducao toca ainda em outros pontos importantes. Pode-se citar
dois. 0 primeiro ponto seria urn resumo das caracterfsticas principais da
abordagem baseada em corpus: base empirista, utilizacao decorpora, emprego
de computador, euso de tecnicas quantitativas e qualitativas de interpretagao.
E o segundo seria a pr6pria definicao de corpus: uma coletanea grande e
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criteriosa ( `principled') de textos de linguagem natural (isto o, ndo artificiais
como linguagem de programagao de computador ou matematica).

Ao capftulo introdutorio se segue a primeira parte, a qual se intitula
Investigaedo do use de caracteristicas da linguagem. Esta parte 6 composta
de tres capftulos: Lexicografia, gramatica, e o estudo de caracteristicas
discursivas.

Nesta parte, a discussdo se desenrola em torno da relagdo entre as areas
tradicionais da investigagdo lingufstica e a Linguistica do Corpus. Os autores
mostram como questoes pertinentes a lexicografia, sintaxe, pragmatica, e
analise do discurso podem ser investigadas por meio de uma abordagem
baseada em corpus. Os autores se centram na descricao a partir de unidades
abaixo do nivel da °raga°, isto e, o lexico e estruturas gramaticais. A descried°,
no nivel do texto 6 reservada para a proxima parte do livro.

A segunda parte leva o titulo de Investigagdo das caracteristicas de
variedades'. Como na primeira parte, esta tambem 6 composta de tres
capitulos. Eles se intitulam, respectivamente, Variagdo de registro e Ingres
para Fins Especificos, Aquisicao e desenvolvimento da linguagem, e
Investigagoes histOricas e estilisticas.

Nesta parte, os autores apresentam uma discussao a respeito da aplicagdo
da abordagem baseada em corpus para o estudo de variedades especificas de
linguagem. Seguindo a nomenclatura adotadapor Biber em outros trabalhos,
os autores utilizam o termo `registro' (`register') para se referir a estas
variedades especificas. Um registro seria urn tipo de linguagem definida por
meio de caracterfsticas situacionais, isto o, nao-linguisticas (dominio, sexo,
formalidade, etc). A abordagem 6 aplicada basicamente a descried° de corpora
de tipos de texto especificos.

A terceira parte 6 a menos extensa de todas, e se intitula e Resumo e
prospector futuros'. Ela comporta apenas urn capital°, chamado de conclusao.
Os autores fazem urn sumario das iddias principais e fazem sugestOes de
como os leitores podem se aprofundar em varios temas relativos ao conterldo
da obra.
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A quarta parte tem o tftulo de Notas metodolOgicas' (Methodology
boxes), e contom dez pequenos textos referentes a questoes de cunho pratico
que permeiam a visao de Linguistica do Corpus contemplada no livro. As
dez notas sao: Questoes de desenho de corpus, Questoes de desenho de
corpus diacronico, Programas de concordancia versus programacao para
analise de corpus, Caracteristicas de corpora etiquetados, 0 processo de
etiquetagem, Normalizacao de contagens, Medidas estatisticas de associagdo
lexical, A unidade de analise em estudos baseados em corpus, Testes de
significancia e o relato de estatisticas, e Cargas fatoriais e escores dimensionais.

Ha urn apendice que inclui corpora disponfveis comercialmente e
ferramentas anallticas. A obra contem ainda uma lista 'Mica referencias e urn
indice analltico, o qual fecha o volume.

3. Avaliagao

`Corpus linguistics' 6 uma obra indispensavel para se conhecer uma
parte significativa da Linguistica do Corpus atual. A obra cobre com sucesso
varios topicos centrais da area, e apresenta estes topicos dentro de uma visdo
particular da Linguistica do Corpus, visa° esta que esta fortemente ligada
aos tipos de analise levados a cabo por Douglas Biber ao longo dos an os.

E preciso fazer uma observacdo em relagao ao tftulo. Embora aparega
no tftulo, a expressao 'corpus linguistics' figura somentena capa e no prefacio,
desaparecendo posterioremente (nemmesmo a tftulo de referencia no Indice
ela e inclulda). Ela 6 substitufda por 'corpus-based approach' (abordagem
baseada em corpus). As duas expressoes nao sao exatamente sinonimas, visto
que tinguistica do Corpus' pressupbe uma area de investigacao ou disciplina
mais ou menos delimitada, ao passo que 'abordagem baseada em corpus' 6
mais abrangente e permite a inclusdo mais confortavel de varias outras areas
ja estabelecidas.

Alam disso, outros autores assumem uma diferenciacdo entre 'corpus-
based' e 'corpus-driven linguistics' (Tognini-Bonelli 1993 apud. Pearson
1998), o que poderia causar conflito corn a posicao de Biber: na primeira
acepgao, o corpus seria usado apenas para provar uma teoria ou posicao a
priori, enquanto na segunda o corpus teria o papel de permitir contraprova a
posigoes iniciais assumidas pelos pesquisadores ou pela comunidade em geral.
A posicao defendida por Biber seria, segundo esta dicotomia, definida como
`corpus-driven' e na-o como 'corpus-based'.
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De qualquer modo, a dicotomia 'based / driven' nao e universalmente
aceita, e portanto a substituicao de Lingufstica do Corpus por 'corpus-based
approach' nao acarreta maiores problemas. De fato, ha uma propagagao do
use de 'corpus-based approach' (e.g. Ljung 1997). Por esta Otica, a decisao
de se ater a abordagem é acertada, visto que os autores defendem a exploragao
de corpora em varias disciplinas do estudo da linguagem. Mas mesmo assim
falta uma justificativa para o desaparecimento brusco do termo Lingufstica
do Corpus.

0 leitor nao deve esperar obter uma visao ampla e variada das varias
correntes analfticas atuantes na Lingufstica do Corpus. Algumas questoes
tratadas sao pertinentes a qualquer tipo de analise baseada em corpus, seja
de que orientagao for. Entretanto, a obra se destaca por apresentar uma
visa° solida e criteriosa daquilo que caracteriza mais o trabalho de Douglas
Biber e da corrente de Lingufstica do Corpus que ele representa.

Muitos tOpicos nao sao discutidos, mas visto que a abrangencia nao
era o criterio norteador dos autores, nao chega a ser urn problema. Isto 6
deixado bem claro no prefacio, no qual os autores declaram que o objetivo
do volume 6 relatar aquilo que os autores acham de mais apaixonante na
Lingufstica do Corpus: a investigagao empirista da linguagem em uso, e nao
a apresentagao do estado da arte ou de detalhes tecnicos de analise. E uma
decisao acertada, visto que dado o crescimento vertiginoso da area, torna-se
cada vez mais diffcil combinar-se abrangencia com profundidade. Vide, por
exemplo, outras obras, como McEnery e Wilson (1996), a qual consegue ser
urn pouco mais abrangente mas deixa a desejar em profundidade, e Kennedy
(1998), a qual 6 extremamente abrangente mas pouco detalhada.

Os capftulos estao redigidos de forma clara e organizada. Em sua
maioria, a leitura 6 facil e assume pouco conhecimento previo, embora o
teor do texto nao sej a introdutOrio. A leitura 6 mais diffcil nas partes onde se
exige urn conhecimento e uma familiaridade com a quantificagao. As partes
mais hermeticas sao aquelas em que se aplica a abordagem multidimensional
e se faz referencia a analise fatorial.

0 leitor mais privilegiado sera aquele que tiver algum conhecimento da
Area, ao qual poderfamos nos referir como 'fa's° iniciante'. 0 leitor ideal é
aquele que ja tern algum conhecimento do trabalho previo de Douglas Biber
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na analise multidimensional. Para os mais avancados, ou seja, os que ja atuam
na Linguistica do Corpus, a leitura ficaurn pouco prejudicada p.orque muitas
das analises podem ser questionadas quanto a seus pressupostos ou sua
apresentagdo (mas ndo quanto a sua condugdo).

Em geral, ndo 6 aconselhavel a leitura linear, capftulo por capftulo.
Para o leitor mais iniciante, recomendo o primeiro capftulo (a introdugdo) , a
segdo 3 do capftulo 4 (comparagdo do use de 'begin' e 'start' ), e a segdo 3
do capft-ulo 5 (mapeamento da ocorrencia de caracteristicas verbais em artigos
academicos), nesta ordem. 0 leitor mais avangado pode incluir a parte 3 do
capftulo 6 (resumo da metodologia da analise multidimensional) e o capftulo
8 inteiro (comparagdo historica de varias caracterfsticas textuais).

0 capftulo mais questionavel 6 o de nirmero 5, o qual 6 dedicado ao
estudo do discurso. Os autores acertam ao afirmar que a investigagdo de
aspectos discursivos 6 dificultada devido a problematica da definigdo da
unidade de analise e da inadequagdo de programas de computador para
identificar tais unidades. Mas o capftulo deixa de fazer mengdo a urn crescente
niimero de trabalhos assistidos por computador e baseados em corpora que
investigam uma ampla gama de aspectos discursivos, como a identificagdo
de fronteiras internas do texto (conhecida por segmentagdo discursiva), a
localizagdo de tepicos por meio da ocorrencia lexical, a analise da ideologia,
da imagem, bem como de varios elementos relacionados ao que se convem
chamar de uma visa() crftica do discurso. Ndo esta se sugerindo aqui que o
capftulo contivesse uma analise detalhada destas areas, mas sim que pelo
menos se fizesse mengdo a elas. 0 capftulo inclui apenas uma analise de
referencia pronominal e uma de distribuigdo de tempos verbais ao longo de
segoes de artigos academicos.

As notas metodolOgicas finais sdo as mais discutfveis. Pode-se inferir
que a selegdo dos t6picos para indusdo seguiu basicamente dois criterios: o
primeiro, de relevancia para o entendimento do texto da obra, e o segundo,
de aprofundamento de questOes praticas que, embora relevantes, eram
especificas demais para discussdo no corpo do trabalho. Por isso, ha urn
desequilfbrio visfvel no elenco de temas. Alguns temas sdo claramente
fundamentais e aplicaveis a maioria das abordagens, independente da escola,
como por exemplo, questoes de desenho de corpus. Outras, porem, sdo
extremamente especificas a uma correnteparticular de analise, como Vargas
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fatoriais e escores dimensionais', a qual se refere ao tipo de analise criada e
desenvolvida (brilhantemente, diga-se de passagem) pelo autor principal,
Douglas Biber. No conjunto, apesar de problemas de representatividade, a
selegdo é satisfatOria. Deve-se notar que tres dos temas incluidos, viz. desenho
de corpus, programagdo para linguistas do corpus, e etiquetagem, foram
foco de discussdo recente na principal lista de email da disciplina (CORPORA).

0 apendice a Atil pois apresenta ndo somente varios programas e corpora
disponiveis mas tambem os enderegos para contato corn os responsaveis
pelos mesmos. Uma falta gravissima no apendice é o fato de ter sido deixado
de fora o programa WordSmith Tools (Scott 1997), que a padrao de referencia
para muitos usuarios, principalmente no ambiente operacional Windows.

A bibliografia é adequada para o conteildo da obra mas ndo serve como
referencia para a Lingulstica do Corpus. E caracteristico do volume, o fato
de uma das sete pagin as da bibliografia ser dedicada as referencias a Douglas
Biber.

Em conclusdo, mesmo corn as ressalvas elencadas acima, 'Corpus
Linguistics Investigating Language Structure and Use' é uma obra valiosa
e indispensavel para linguistas do corpus, estudiosos da linguagem em uso, e
curiosos a respeito delta recente e excitante area de investigagdo, a Linguistica
do Corpus.
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0 segundo volume de "Towards a social science of language", coletanea
dedicada a William Labov, 6 urn trabalho exemplar de exploragao e
exemplificagao das diversas areas de pesquisa que, de forma direta ou indireta,

se inspiraram nas bases teOricas langadas por este autor. Conforme esta
anunciado nas palavras iniciais do prefacio, de autoria de G. Guy, "this book
is a survey and a synthesis of the field that may be called labovian linguistics.
Urn campo vasto que inclui diferentes areas de pesquisa como o estudo da
contextualizacao social da linguagem, a dinamica interna da variagao e da
mudanga lingiiisticas, o estudo de variedades nao-standard como o ingles
afro-americano, a analise da estrutura do discurso e, ainda, da influencia de
fatores discursivos e interacionais sobre a comunicagao humana. Essa
multiplicidade, como bemressaltado no prefacio do livro, converge para urn
denominador comum: o estudo da lingua na sociedade sustentado em
observagoes diretas das praticas discursivas cotidianas.

Ainda no prefacio, G. Guy procura delimitar as contribuicoes teOricas
e metodologicas do trabalho de Labov para a lingiiistica contemporanea,
destacando dentre elas a proposicao de urn paradigma dinamico que vai
distingui-lo de outros modelos vigentes no seculo XX e que abriu novas
perspectival para o estudo da linguagem como fenomeno social. Essa visao
da lingua como urn sistema social dinamico, que se traduz no prOprio termo

"towards" utilizado no titulo da coletanea, vai perpassar todos os trabalhos
reunidos neste segundo volume, ainda que os artikos abordem questoes e
fenomenos bastante diferenciados entre si.

7 0 2



218 D.E.L.T.A., Vol. 15, N° 1

Segue o prefacio o testemunho de Kac que participou na coleta de
dados para o trabalho que vein e a resultar em "The social stratification of
English in New York City", tese de doutoramento de W. Labov. 0 depoimento
mostra, corn clareza, as dificuldades do trabalho de analise do uso da lingua,
que envolve, necessariamente, questoes como a "cap" aos informantes e os
tropecos na obtencao dos dados.

0 objetivo principal da coletanea, alcancado com maestria, foi o de
reunir trabalhos originais cuja existencia seria improvavel sem o trabalho
pioneiro desenvolvido por Labov. 0 volume é organizado em duas sessOes,
concentrando na primeira os trabalhos que estendem e aprofundam questoes
relacionadas a organizacao do discurso, vinculados as perspectivas teOricas,
abertas com os estudos labovianos da narrativa, dos textos descritivos e do
discurso terap'e'utico. A segunda secao concentra trabalhos com temas ligados
as complexidades semamicas da comunicagdo humana e aos determinantes
discursivos e interacionais do uso da lingua. Essa diversidade vem contemplar
diversos aspectos do estudo da lingua em uso, interessando, portanto, nal°
apenas aqueles que se dedicam a estudos de variagao linguistica como tambem
aos que se preocupam corn a estrutura e organizacao do discurso.

A primeira sec-do do volume, intitulada "Social interaction and discourse
structures", refine textos bastante diversificados que exploram diferentes
aspectos da organizagdo dos textos narrativos ou da conversacao espontanea.
No seu conjunto, os artigos constituem um reconhecimento ao pioneirismo
de Labov no sentido de transformar a analise do discurso em legitimo objeto
de estudo linguistico e de ter mostrado que variantes sintaticas e semanticas
encontradas nas narrativas superpOem functies referencial, social e expressiva.
A secdo aberta corn o artigo de Linde ("Discourse analysis, structuralism,
and the description of social practice") que coloca no centro da discussao as
ligacoes entre estrutura lingiiistica e pratica social tanto no nivel do discurso
quanto no nivel da sintaxe. Atraves da analis& de trechos narrativos, a autora
propOe novas perspectivas de analise do discurso, postulando a construcao
deum modelo que integrauma analise estruturalista do discurso e uma analise
da pratica social em que os discursos estao encaixados. Corn base nos dados
analisados, a autora fornece argumentos para a crenca de que todo estudo
lingilistico é necessariamente sociolingiiistico.
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A incorporagao de aspectos sociais na estrutura do texto narrativo 6
focalizada tambem no artigo de Schiffrin ("The transformation of experiences,
identity and context"). A autora defende a tese de que o texto narrativo nao
se restringe a transformagao da experiencia. Nos textos narrativos os falantes
constrOem urn "self portrait", criando e recriando sua identidade, de forma
dinamica, durante o ato de discurso. Enquanto unidades lingiiisticas
veiculadoras de uma identidade e de um contexto social as narrativas possuem
urn papel central para a Sociolingiiistica, provendo urn materal valioso para
o estudo da variagdo e da mudanga..

0 artigo de Bower ("Deliberative action constructs: reference and
evaluation in narrative") focaliza as construgoes lingiiisticas que ocorrem
nas segOes de complicagdo dos textos narrativos, mostrando que, nesses
trechos de discurso se superpoem as fungOes referencial e avaliativa. Alem
de transmitirem informagao e fazerem avangar a agao narrativa, essas unidades
revelam um estado interno, subjetivo do falante, refletindo sua orientagao
quanto a agao narrada.

Concentrado tambem na estrutura das narrativas, o artigo de Goodwin
("Byplay: negotiating evaluation in storytlleing") explora as segOes de
avaliagdo, defendendo que a dinamica interacional entre falante e ouvinte
pode determinar a forma de desenvolvimento do texto narrativo. Analisando
situagOes de conversagdo espontanea, a autora mostra como a participagao
do ouvinte intervern no desenvolvimento de uma narrativa. A participagao e
reagOes do ouvinte em relagao ao que esta sendo narrado pode se manifestar
de diferentes formas, demonstrando recusa ao que esta sendo dito ou co-
participagao no processo de criagao do discurso.

Os mecanismos de reparo, quando surge algum disttirbio na conversagao
espontanea, 6 a tonica do artigo de Schegloff ("Third turn repair"). 0 autor
procura descrever as circunstancias em que os reparos aparecem e as formas
corn que se manifestam, mostrando que essas unidades possuem diferentes
fungOes interacionais e constituem estrategias que podem elucidar aspectos
importantes da relagao forma e fungdo nas linguas humanas.

Ainda na area da analise da conversagao, o texto de Shuy ("Discourse
clues to coded language in an impeachment hearing") se volta para uma
questa° mais especifica: a forma como os falantes de uma lingua podem usar

7 0 4
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o cbdigo lingilistico para disfargar o significado, ou seja, passar mensagens
cifradas. Na analise de conversagOes telefonicas entre pessoas suspeitas de
envolvimento em um processo de corrupgdo, o autor se vale de indices
lingufsticos e discursivos para determinar a natureza cifrada da mensagem.
A organizagdo do discurso, muito mais do que as palavras utilizadas pelos
envolvidos na conversagao apontam a anti-naturalidade do evento de fala,
levando a crer que se trata de urn discurso codificado.

Dois dos artigos contidos no volume estao mais direcionados para os
processos envolvidos na interpretacao do discurso. 0 artigo de Weiner ("
The incongruity of jokes, riddles and humorous situations") concentra sua
atencao na incongruencia que resulta da violacdo de regras pragmaticas.
Essas regras derivam, segundo a autora, de um sistema de conhecimento
compartilhado pela comunidade e fundamental para a comunicagdo humana.
A infragdo a regras pragmaticas pode ser intencionalmente utilizada pelo
falante corn o objetivo de gerar surpresa ou urn efeito humoristic°.

A quest-do da inferencia a recolocada no texto de Gumperz (On the
interactional bases of speech membership community) com o objetivo de
sugerir uma perspectiva de interpretacdo do conhecimento social e lingiiistico
requerido na interpretagdo do discurso. Atraves da analise de situagOes de
comunicacao que envolve falantes pertencentes a grupos 6tnicos distintos, o
autor demonstra que muitas das estrategias de interpretagdo empregadas
estao relacionadas a experiencias comunicativas compartilhadas pelos
interlocutores. As inferencias se baseiam em conhecimento adquirido como
parte de uma histOria social e economica comum.

Um problema crucial na formulagdo deuma analise sociolingiiistica do
discurso 6 a aplicabilidade de metodos quantitativos, como o proposto para
analise da regra variavel, a fenomenos do discurso, devido a dificuldade de
se definir a variavel, ou o que Schegloff denominou de problema do
denominador. Esse problema 6 retomado em dois artigos que propOem
solugOes alternativas, que garantam, no entanto, o principio de
"accountability" proposto por Labov, ou seja, a exigencia de que as afirmagoes
acerca de um fenomeno linguistic° sejam verificadas de forma exata. 0
primeiro, da autoria de Horvarth ("An empirical study of textual structure:
horse call races") apresenta uma tentativa de abordagem empirica e
quantitativa para o estudo de textos. A autora toma como exemplo a analise
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da estrutura de narracoes de corridas de cavalo e, valendo-se de urn metodo
estatistico, procura confirmar a correspondencia entre unidades lingUisticas

e funcionais nos textos em questdo. 0 estudo experimental abre novas
perspectivas para a analise das diferengas linguisticas e funcionais entre textos
assim como das diferengas que possam ser atribufdas ao individuo.

No artigo de Dubois e Sankoff ("Discourse enumerators and Scheglof's
denominator"), o problema da aplicabilidade de metodos quantitativos a
fenomenos discursivos 6 discutido a partir da analise dos processos de
enumeragdo no discurso oral. Os autores defendem a possibilidade de
demonstragdo do grau de interrelagdo entre dois grupos de fatores ou dois

parametros de analise das construgoes de enumeragdo por meio de tecnicas
estatisticas como a de tabulagdo cruzada, que permite verificar as interagOes

possiveis entre os dados.

A segunda segdo livro, intitulada " Language in use: syntactic and lexical

variation", refine artigos que exploram uma das diregoes mais produtivas do
modelo sociolinguistic° laboviano: a analise de fenomenos variaveis,
principalmente lexicais e sintaticos, a luz da conjugagdo entre fatores
gramaticais e discursivos, mostrando que a adequagdo descritiva no estudo
da variagdo linguistica s$5 pode ser alcangada mediante o controle conjunto
de propriedades estruturais e funcionais dos elementos da linguagem. 0
primeiro artigo da segdo, de autoria de Braga e Oliveira ("On focusing
sentences in brazilian Portughese") contempla, como esta explicit° no tftulo,

as construgoes de focalizagdo no portugues, comparando dados de duas

cidades brasileiras: Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 0 estudo, alem de revelar

algumas diferengas entre as duas cidades, mostra que a variacao entre as
diversas construgoes de foco e controlada por fatores gramaticais e por fatores

discursivos.

Tambem fortemente influenciado por fatores de natureza discursiva e o

use de pronomes livres oupresos em javanes, tema do artigo de Myhill ("View

point, sequencing and pronoun usage in javanese short stories"). 0 autor
mostra que a escolha entre as duas formas do pronome e dependente da
fungal° narrativa da sentenga onde eles ocorrem. 0 pronome preso esta
associado corn clausulas narrativas, seqiienciais. 0 pronome livre, por sua

vez, ocorre mais freqUentemente em sentengas onde se verifica uma avaliagdo

subjetiva do falante em relagdo ao referente do pronome.
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A relagao entre forma e fungao, eixo em tomb do qual se aglutinam
quase todos os textos da segunda segao, 6 enfocada sob urn prisma um pouco
diferente no artigo de Prince ("On Kind sentences, resumptive pronouns and
relative clauses"). A autora apresenta evidencias de algumas linguas para
defender a tese de que as clausulas encaixadas em uma sentenga matriz corn
tipo (kind) e que contem urn pronome resumitivo nao estao relacionadas
sintaticamente corn as relativas sem pronome resumitivo. Alem das diferengas
sintaticas entre os dois tipos de estrutura a autora aponta especificidades
funcionais do pronomeresumitivo nas oragoes corn tipo. As evidencias trans-
linguisticas levam a autora a concluir que a correlagao entre forma e significado

impredizivel, constituindo um fato especifico de cada lingua.

0 artigo de Wald ("Varbrul and the human/inanimate polarization of
the swahili object marker") retoma uma das controversias centrais dos estudos
variacionistas de orientagao laboviana: a aplicagao do programa de regra
variavel, varbrul, a analise de alternancias que env olvem diferenga de
significado. 0 que leva a discussao de urn dos pressupostos centrais do
modelo, ou seja, o da invariancia semantica entre formas estruturalmente
distintas. 0 estudo acerca do use variavel do marcador de objeto em swahili
permite ao autor ilustrar a combinagao do instrumento varbrul a outros
metodos de analise para obter conclusOes acerca do comportamento de urn
fenomeno lingiiistico. A metodologia quantitativa permite, como enfatiza o
autor, reconhecer a independencia dos fatores e comprovar conclus'Oes
motivadas por uma analise mais qualitativa.

0 dinamismo dos processos de mudanga em situacao de contato
linguistic° 6 igualmente bem contemplado na coletanea. Retomando o
pressuposto laboviano de que a explicagao da mudanga lingUistica nao emerge
apenas da analise de fatores estruturais, mas deve buscar seus fundamentos
tambem na complexidade social das comunidades de fala, dois artigos da
coletanea examinam processos de mudanca lexical e sintatica em contextos
bilingues. Boyd et allii ("Patterns of incorporation of lexemes in language
contact: language tipology or sociolinguistics") analisa a incorporagao lexical
em tres comunidades bilingiies. Os autores demonstram, atraves de uma
analise cuidadosa dos processos de incorporagao morfo-fonologica de itens
lexicais de uma lingua em outra, a insuficiencia de explicagOes baseadas
unicamente nas diferengas tipologicas entre as linguas. Os padroes de
incorporagao s6 podem ser compreendidos a luz do contexto social do contato
linguistic° que influencia de forma relevante as solugOes encontradas por
cada comunidade bilingiie.
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Pop lack analisa o uso variavel das formas de subjuntivo no trances
falado em comunidades bilingiies da fronteira entre Quebec e Ontario, no
Canada ("The sociolinguistics dynamics of apparent convergence"). A autora
busca comprovar a hipotese de que a perda do subjuntivo no frances falado
nessas comunidades é decorrente de um processo de convergencia entre a
lingua minoritaria, o frances, e a lingua majoritaria, o ingles, ou seja, urn
caso de mudanga induzida por contato lingiiistico. 0 estudo quantitativo da
variacao mostra, no entanto, fracas evidencias a favor da hip6tese, sugerindo
outras explicagOes para o fenomeno.

A coletanea termina corn uma preciosa compilagao da extensa
bibliografia de W. Labov, organizada cronologicamente, subdivididapor tipos
de publicagao e corn a indicagao das traducbes para diferentes linguas. Todos
aqueles que se interessam pelo modelo variacionista encontram nas paginas
finais do livro urn excelente ponto de referencia que permite acompanhar o
pensamento cientifico do homenageado.

Como se pode ver, o aparente ecletismo do segundo volume de
"Towards a social science of language" 6 apenas uma conseqiiencia da
diversidade de perspectival e temas que passaram, a partir de W. Labov, a
ocupar a atencao de uma quantidade consideravel de lingiiistas em diferentes
partes do mundo, trabalhando corn diferentes sistemas lingiiisticos. E urn
ecletismo revelador das mirltiplas faces do estudo da lingua em uso e que
vem contribuir de forma substancial para aumentar o nosso conhecimento
das complexas inter-relagOes entre lingua, discurso e sociedade.

(Recebido em setembro de 1998; Aceito em novembro de 1998)
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NOTAS SOBRE LIVROS/B 001CNOTES

GRANGER, S. (org.) (1998) Learner English on Computer. New York:
Longman,. ISBN 0-582-29883-0.

Esta obra trata de urn segmento da Lingiiistica do Corpus que embora
tenha crescido muito nos illtimos anon, ainda nao contava corn uma coleta-
nea de peso: o use de corpora de falantes nao-nativos na investigagao da
aprendizagem de lInguas estrangeiras. Embora esta coletanea seja dedicada
especificamente a linguagem de aprendizes do ingles, 'Learner English on
Computer' vem cobrir uma lacuna importante na Lingiiistica do Corpus.

A organizadora, Sylviane Granger, tern trabaihado nesta area ha muito
tempo, e 6 sem dilvida o nome de maior destaque na area. Outros nomes
importantes que figuram entre os autores sao Geoffrey Leech, Tony McEnery,
Doug Biber e Jan Aarts. Mas alem desses conhecidos, o volume reline tam-
bem urn rol de novos autores que vem expandir e renovar a area.

A obra compreende 15 contribuicoes, divididas em tits partes: dese-
nho e analise de corpus de aprendizes; estudos acerca da gramatica, lexico, e
discurso; e aplicagOes pedagOgicas de corpora de aprendizes. A primeira
parte trata, de modo geral, do papel do computador na investigagao da apren-
dizagem e, mais especificamente, da armazenagem e exploragao de textos e
transcrigoes de fala de falantes nao-nativos. A segunda parte, a mais extensa,
enfoca aspectos variados relacionados corn a descricao da interlingua: fre-
qiiencia de vocabulario, fraseologia, adjetivagao, formagao de perguntas,
arranjos de constituintes gramaticais, etc. A Ultima parte engloba trabalhos
voltados a criagao e melhoria do instrumental de ensino, como livros-texto,
materiais para sala de aula, e dicionarios.

Por sua abrangencia e qualidade, a obra sera de relevancia para um
grande numero de leitores, praticantes ou nao da Lingiiistica do Corpus.
Para lingiiistas do corpus esta 6 uma obra inclispensavel, pois expande os
limites tradicionais da area para alem da investigagao de variedades nativas.
Para os estudiosos do ensino e aquisicao de lingua estrangeira, o volume
tambem 6 de muita valia, ja que mostra como varias questoes podem ser
tratadas sob a Otica da Linguistica do Corpus.

Por/By A.P. Berber Sardinha ( Pontificia UniversidadeCatolica de Selo Paulo)
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KENNEDY, G. (1998) An introduction to Corpus Linguistics. New York:
Longman, ISBN 0-582-23154-X.

Este 6 a mais nova introducao a Lingiiistica do Corpus, e vem a somar-
se ao rol de livros destinados a este fim (Biber et al., 1998; McEnery e Wilson
1996). A sua publicagao mostra que ha urn interesse crescente na utilizacao
de corpora eletronicos na pesquisa lingiiistica.

A obra compreende cinco capftulos: introducao, desenho e
desenvolvimento de corpora, descrigoes do ingles baseadas em corpus, analise
de corpus, e implicagOes e aplicagoes da analise baseada em corpus. A
introducao apresenta varios pontos importantesda area, de modo abrangente
e detalhado, inclusive corn informagoes de cunho histOrico. 0 segundo
capftulo mostra um panorama do desenvolvimento de corpora, tanto
computacionais quanto pr6-eletronicos, e por isso e indispensavel para o
entendimento das direcoes que tomou a Lingiiistica do Corpus. 0 terceiro
capftulo apresenta um apanhado de pesquisasque utilizam metodos baseados
em corpora para tratar de varios aspectos relacionados a lingua inglesa.
Novamente, ha uma excelente apresentagao de uma gama de trabalhos antigos
de dificil obtencao hoje em dia. Alem disso, o autor incluiu estudos recentes
de sua autoria. 0 capftulo quatro focaliza os procedimentos de analise de
corpora, tais como concordancias, etiquetagem, e lematizacao, alem de
fornecer aspectos basicos acerca de varios programas de computador. 0
ultimo capftulo proporciona uma discussao primorosa voltada aos rumos
futuros da Lingiiistica do Corpus tendo em vista seu desenvolvimento ate o
presente.

Do ponto de vista da abrangencia, esta 6, sem dilvida, a melhor
monografia sobre Lingiiistica do Corpus existente. 0 texto 6 redigido corn
esmero, e nao exige conhecimento previo substancial, embora nao seja um
trabalho recomendado para aqueles que nao tern base alguma da area.

Por/By A. P. Berber Sardinha (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo)
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WIDDOWSON, H.G. (1996). Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
(Serie Oxford Introductions to Language Study). xiii + 134.

Logo no comego do Prefacio ao livro, o autor pergunta: Que justificativa
teria mais urn livro introdutOrio sobre a Lingiifstica, ja que existem varios
tftulos no mercado com esse propOsito, inclusive alguns por autores com
,gabarito inquestionavel para realizar a tarefa corn axito? A resposta do pr6prio
autor 6 a de que esses livros ditos introdutOrios tendem a ser, corn frequencia,
obras que demandam leitura demorada e penosa. 0 presente livro 6, sem
duvida, fruto de um trabalho muito bem concebido e executado. Ele 6 escrito
numa linguagem extremamente simples e direta. Trata-se do niimero 1 de
uma serie intitulada "Oxford Introductions to Language Study", sob a diregao
do prOprio organizador da serie, Henry Widdowson, estudioso de grande
repercussao e reconhecimento (e, por coincidancia, membro do Conselho
Editorial da Rrevista D.E.L.T.A. nos seus primeiros anos).

Sao livros, conforme ja disse, de facil acesso, destinados aos principiantes
e pesquisadores em outras areas que queiram adquirir ideias gerais sobre a
lingnistica e areas afins. A serie se distingue das outras do Orley) pela
organizagao singela e bastante atraente do contend°. Os livros sao, todos
eles, divididos em 4 partes distintas. A primeira e a mais extensa faz um
apanhado geral sobre os diversos aspectos da questao em pauta. A segunda
fornece ao leitor pequenos trechos extrafdos de textos famosos (ao todo,
sao 24) da area do conhecimento - no caso do livro em discussao, a Lingnistica
(os autores selecionados no caso deste primeiro volume incluem Chomsky,
Whorf, Saussure, Lyons e outros). Ha uma pequena apresentagao por parte
do autor antes de cada um dos trechos, e duas ou tres perguntas abertas no
final de cada urn, perguntas essas que procuram ao mesmo tempo testar a
compreensao e fornecer pintas para maior reflexao sobre cada urn dos temas.
A parte 3 contem uma pequena bibliografia comentada para cada urn dos
capftulos, sendo que os livros sac) divididos em tres grupos como
introdutOrios, avangados e altamente especializados. Finalmente, a quarta
parte fornece urn glossario com todos os termos tecnicos usados no decorrer
da exposigao.

Os 6 capftulos que compoem o presente livro tem, respectivamente, os
seguintes tftu1os: A natureza da linguagem, 0 escopo da lingilfstica, Princfpios
e nfveis de analise, Campos de investigagao - enfoque na forma, Campos de
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investigagao enfoque no significado, e Questoes atuais. Sao, todos eles,
capitulos bem enxutos porem cheios de informagOes pertinentes. A guisa de
ilustragao, o primeiro capitulo discute no espago reduzido de 12 paginas o
estatuto da lingiiistica enquanto ciencia da linguagem, a centralidade da
linguagem em nossas vidas, como a linguagem tern lido objeto de comentarios
desde a antigiiidade, conceitos como a arbitraridade de signo e o principio
de dupla articulagao, as diferengas entre a linguagem humana e os sistemas
de comunicacao utilizados pelos membros de outras especies no reino animal,
a polemica em torno da linguagem como urn atributo herdado geneticamente
ou uma capacidade adquirida, gramatica universal, o conceito de parametros
de Chomsky, e a "oposicao psicologia vs. sociologia" no ambito dos estudos
da linguagem. Sem thivida, uma discussao bastante superficial, porem
extremamente 1%1 para quem ndo tern nenhum conhecimento previo sobre
as questoes.

0 livro de Widdowson deve ser de grande valia sobretudo aqueles que
sao de outras areas academicas e que desejam fazer alguma incursdo ao
mundo da Lingilistica sem ter a intencao de se aprofundar nas diversas
questoes e nem dispoem de tempo para consultar dezenas de livros em busca
das informagoes desejadas.

Por/By Kanavillil Rajagopalan
(Universidade Estadual de Campinas)
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SHIBATANI, M. & THOMPSON, S.A. (1996) Grammatical Constructions
their form and meaning. Oxford: Clarendon Press. Paginas xvii +
345.

O livro é dedicado a Charles J. Fillmore como reconhecimento da sua
lideranga nos estudos das construgoes gramaticais.

A decada de 80 marca a emergencia da investigagao das chamadas
construgoes gramaticais (ou seja, construgoes cujo significado independe
das palavras que as compoem). Doze artigos ao todo estudam as propriedades
semanticas, pragmaticas e gramaticais dessas construgoes, na tentativa de
determinar o papel que desempenham na complexa interagao dos recursos
lingilisticos que o falante traz para a situagao comunicativa.

0 livro traz varias abordagens sobre construgoes que se conhecem na
atualidade. Assim é o estudo das construgoesrelativamente lexicalizadas, de
Goldberg, no seu estudo sobre a construgao corn way. Outras dedicam-se a
construgoes tradicionais, tais como as condicionais (McCawley e Sweetzer),
as construgoes de algamento do possessivo (O'Connor), as oragoes relativas
(Matsumoto), ou as oragOes corn -te no japones (Hasegawa). A interagao
entre tipos de verbo e tipos de argumento semanticos sao discutidos por
Shibatani (applicatives e benefactives), Slobin (verbos de movimento), Talmy
(event frames), e Van Valin e Wilkins (`effector' roles), enquanto as
construgoes no nivel das frases nominais sac) foco dos artigos de Brugman
(frases nominais modificadas) e Walters (nominais deverbais).

Todas elas enfocam a lingua como um intrincado conjunto de habilidades
cognitivas e socials adaptado de maneira requintada para a comunicagao
humana, e o papel das construgoes gramaticais nesse processo pela sua riqueza
semantica, pragmatica e gramatical.

Por/By Sumiko Nishitani Ikeda
(Pontificia Universidade CatOlica de Sao Paulo)
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63 37; Tel: + 48 42 36 63 37; e-mail: duoduo@krysia.uni.lodz.p1).
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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 affilliation
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: 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 capital
letters are used for initials.
Abstract/Resumo: 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 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, 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, S. (1997) Formacoes Discursivas e Processos Identificatorios na Aquisicao
de Linguas. D.E.L.T.A., 13.1 : 63-81.
KRESS, G. (1997) Before Writing : Rethinking the Paths to Literacy. London:

Rout ledge.

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 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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NORMAS PARA APRESENTAcAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos submetidos a D.E.L.T.A. devem ser enviados:
em tees vias impressas, corn paginas 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 maitisculas, devem ser seguidos da Mina° por
extenso;
em disquete, digitados em programa Word-for-Windows recente, sem formatacao atom de paragrafo;
deve ser colada, no disquete, uma etiqueta contendo o nome do/a autor/a, o titulo do trabalho e o
programa utilizado. 0 disquete ado sera xlevolvido a/o autor/a, que deve manter seu arquivo para as
eventuais modificacoes sugeridas pelos pareceristas.
Notas: devem ser digitadas em pe de pagina, numeradas a partir de 1. Se houver nota no titulo, esta
recebe asterisco enao numeracZo. As notas nao devem ser utilizadas para referencia bibliografica. Estas
devem ser feitas no corpo do trabalho, entre parenteses, usando o sobrenome do autor, data de publicacIo
e pagina, no caso de citacdo, precedido de cf. no caso de parafrase (ex.: Chomsky (1995:152) ou
(Chomslcy ;1995 :152) e (cf.: Chomsky;1995:152) ou (cf.: Chomsky :1995:152).
Enfase: usar italic°, nao sublinhar.
Tabelas, grOficos, desenhos, quadros e arvores devem ser encaminhados, tambOm separadamente,
em versa° impressa, pronta para ser fotografada, em laser/ink jet ou tinta nanquim. Devem ser numerados
e ter titulo. Apenas as iniciais do titulo devem estar em maitisculas.
Abstract/Resumo: datilografados em italico, precedidos da palavra ABsnacr ou RESUMO, em duas
versaes de cerca de 100 palavras, uma em ingles e uma em portugues. Recomenda-se que sej am revistos
por falantes nativos dos respectivos idiomas. Os ABSTRACTS e RESUMOS devem ser seguidos de quatro
palavras-chave/key words, naquela lingua, precedidos do termo Key Words ou Palavras-Chave.
Referencias 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 italico e o mimero de revista em negrito. Na segunda entrada de um mesmo autor, seu nome é
substituido por urn taco de 5 toques. Data identificadora da obra, entre parenteses, apos o nome do autor
(outras datas relevantes, no fmal da entrada). Mais de uma obra no mesmo ano, distinguidas pelas letras
a, b, etc. apos a data Ex.:
SERRANI-INFAINTIE, S. (1997) Formacoes Discursivas eProcessos IdentificatOrios na Aquisicao deLinguas.

D.E.LT.A., 13.1 : 63-81.
KRESS, G. (1997) Before Writing : Rethinking the Paths to Literacy. London: Routledge.
Anexos: caso existam, dev'em ser colocados depois das rcferencias bibliograficas, precedidos da palavra
Anexo. Para anexos que constituam textos originais ja publicados, enviar em formato fmal para ser
fotografado e incluir referencia bibliografica completer, bem como permissao de editores para reproducao.
A D.E.L.T.A. detem o "copyright "dos trabalhos a ela submetidos, exceto nos casos em que ester
impress° 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: AMIGO: ate 10.000 palavras; se tiver graficos e/ou anexos, o conjunto nao deve ultrapassar
27 paginas. RETROSPECTIVA, DEBATE: ate 12.000 palavras. QUESTOES E PROBLEMAS: ate
6.000 palavras. RESENHA: ate 3.600 palavras.
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AGIR, OBEDECER E AS FORMAS DE DIZER A AcAo: As INTERACOES
FAMILIARES NA CONSTRUCAO DAS ACOES, DA LINGUAGEM E DO SUJEITO SOCIAL

(Acting, Obeying, Speaking about Actions: The Role of Family Interactions
in the Construction of Action and Action Discourse)

Roxane Helena Rodrigues Ram
(Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo)

ABSTRACT: This paper is based on a viewpoint that takes the socialconstruction
of action and language as being essentially determined by the social history
of the interactions and the language-patterned activities in which subjects
under constitution are, and were, immersed. Data analysis will support that
different patterns of language activities (Schneuwly, 1988), linked to the
building of discourse genres, will have various effects on the constitution of
action forms and on the ways of speaking about them (Bronckart, 1997).
Dialogic family genres (Bakhtin, 1979) would be responsible for both: the
constitution of action forms (teleological action (Bronckart, 1997)), and
their normalisation (normative action). At other moments of language
constitution, different narrative genres reports and fairy tales, in special
will unfold. Due to their relatively early constitution by the children and the
fact that they are focused on action (the action on-course, the experienced
action and the (re-)created actions) in different manners conjunctive and
disjunctive referentiality -, they should play an important role in the social
construction of discourses about the action and, therefore, in its awareness.

RESUMO: Este artigo baseia-se num ponto de vista segundo o qual a socio-
conStrucao da acao e da linguagem e fundamentalmente determinada pela
socio-hiStoria das interacoes e das atividades de linguagem em que sujeitos
em constituicao estao e estiveram imersos. A ancilise dos dados aqui exposta
busca demonstrar que diferentes matrizes de atividade de linguagem
(Schneuwly, 1988), ligadas a construcao de diferentes generos do discurso,
terao efeitos diversos na constituicao das forms de actio e das formas de
diner a acao (linguagem) (Bronckart, 1997). Os generos familictres
dialogicos (Bakhtin, 1979). seriam responsaveis tanto pela constituipo
das normas de acao (acao teleologica, Bronckart, 1997), como por sua
normalizacao (acao normativa). Em momentos mais avancados da
constituicao da linguagem, diferentes generos narrativos - em especial, os
relatos e os contos de fadas tendo as particularidades de serem generos
construidos relativamente cedo pelas criancas e de tematizarem as awes
(em curso, experenciadas, re- (criadas)) de diferentes maneints

732.
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referencialidade conjunta e disjunta (Bronckart, Schneuwly et al., 1985) -,

teriam um papel importante na socio-construcao de discursos sobre a acao
e, a partir disto, tambem sobre sua consciencia.

KEY WORDS: Family Interaction; Sociocultural Approach; Discou. rsive Genres.

PALAVRAS-CHAVE: Interacao Familiar; Enfoque Socio-cultural; Generos do
Discurso.

Este trabalho baseia-se num ponto de vista segundo o qual a secio-
construed° da acao e da linguagem é fundamentalmente determinada pela
socio-histeria das interagoes e das atividades de linguagem' em que sujeitos
em constituicao estdo e estiveram imersos. Diferentes matrizes de atividade e
diferentes atividades de linguagem (Schneuwly, 1988), ligadas a construe-do
de diferentes generos do discurso, terao efeitos diversos na constituicao das
formas de acao e das formas de dizer a aged° (linguagem) (Bronckart, 1997).

Embora esta seja uma posigdo largamente aceita no paradigma sOcio-
histOrico de investigag-do (social, psicolOgica, lingiiistica), ela n-do deixa de
envolver algumas questoes de fundo, ainda em elaboragdo por diferentes
enfoques: a rein-do entre acao, linguagem e pensamento; a intersecao entre as
praticas sociais e as prdticas individuais; o mecanismo de apropriag-do das
praticas sociais por sujeitos em processo de constituicao.

Nao por acaso, dois dos grandes autores fundadores desta reflex-do
Vygotsky e Bakhtin e seu circulo2 -, num moment() inicial de seu trabalho
(Vygotsky, 1924; Volochinov, 1929), fazem referencia a nogdo de "psicologia
do corpo social" (Plekhanov, 1922) como urn extrato de andlise intermedidrio,
entre a Sociologia e a Psicologia, a urn so tempo, locus e mecanismo de
reproduedo e refragao do macro-social no micro-psicolOgico. No dizer de
Voloshinov (1929:41),

a essencia deste problema liga-se a questao de saber como a
realidade (a infra-estrutura) determina o signo; como o signo
reflete e refrata a realidade em transformacao 1...] A palavra é
capaz de registrar as fases transitorias mais intimas, mais efemeras
das mudancas sociais. 0 que chamamos de psicologia do corpo
social e que constitui, segundo a teoria de Plekhanov e da maioria

1 Em frances, Activites Langagieres.
2 Volochinov, 1929; Bakhtin, 1975; 1979a; 1979b.
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dos marxistas, uma especie de elo de ligactio entre a estruturct
socio-politico e a ideologic no sentido estrito do termo (ciencia,
arte etc.), realiza-se, materialize -se, sob a forma de interacao
verbal."

Ambos fazem intervir - entre as relagoes econornicas infra-estruturais
das forgas produtivas e a situagdo politico-social e as varias ideologias que
refletem superestruturalmente este contexto em suas caracteristicas urn outro
nivel: o do contexto psiquico do homem social (Vygotsky, 1924) ou o da
psicologia do corpo social (Voloshinov, 1929). Ambos, portanto, admitem a
necessidade de urn tipo social de Psicologi a para dar conta da dinamica human a
de perpetuagdo/mudanga das estruturas sociais. Ou ainda, dito de outro modo,
para dar contar da apropriagdo, por parte do individuo humano, das praticas
sociais (die Praxis) em circulagdo na situagdo social mais ampla.

Tambem ndo por acaso, ambos colocam na interctceio social, cujo corpo
é o signo ou a palavra, a materialidade deste extrato necessario.

Volochinov (1929: 42), neste ponto, vai alem da reflexdo de Vygotsky
(1924), na medida em que indica caminhos de operacionalizagdo desta reflexdo:

"... A psicologict do corpo social deve ser estudada de dois pontos
de vista diferentes: primeiramente, do port to de vista do conteudo,
dos temas que ai se encontram atualizados num dado momento do
tempo; e, em segundo lugar, do ponto de vista dos tipos e formas de
discurso atraves dos quais estes temas tomam forma, sao
comentados, realizam-se, sat) experimentados, sao pensados etc."

Portanto, investigar este ponto de intersegdo entre o individual e o social
é refletir sobre como as formas de acao e interagdo social humanas (atividades
de linguagem ou discursos) sdo capazes de multiplicar e reproduzir temas e
formas discursivas que refratam e refletem formas possiveis em situagoes
sOcio-histericas dadas; em momentos sOcio-politico-ideolegicos
determin ado .

0 curioso, entretanto, é que nenhum dos dois autores manteve o foco
neste ponto fugidio de intersegdo entre o sOcio-politico (macro) e o psicolOgico
(micro). 0 Circulo de Bakhtin vai centrar seu foco principal na Arte Literaria,

E aqui, 6 importante notar a relacao desta posicao corn a posterior Teoria dos Ganeros,
na obra mais tardia de Bakhtin (1979a).
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monumento ideolOgico, artefato macro-social. Vygotsky e seu circulo
concentrardo a atengdo na construcao psicolOgica do propriamente humanona pessoa o pensamento verbal -, a partir de metodos de pesquisa
decididamente psicolOgicos.

Poderfamos faze-1o, como é tendencia do Circulo de Bakhtin, a partir do
macro-social e, mantendo em foco as condigbes sOcio-histOricas de seu
engendramento, analisarmos sua materializagdo numa obra ou na obra de urn
autor.

No entanto, neste trabalho, intentamos faze-lo a partir do micro-
psicolOgico, mais especificamente do ponto de vista da construcao da
linguagem, da agdo e da pessoa social, na crianga em constituigdo. E, pois,
objetivo do presente trabalho, a partir de uma analise de processos micro-
psicolOgicos de construcao da acao e da linguagem por duas criangas de
diferentes insergoes socioculturais, fazer inferencias a respeito dos construtos
e dos efeitos macro-sociais por eles determinados e deles determinantes.

A questao central que norteia este trabalho é, pois: que diferenga pode
haver entre duas criangas, de insergdo sOcio-cultural diferenciada, que
participam diferentemente de pautas interacionais ou jogos de linguagem
diversos? Como interpretar estas diferengas do ponto de vista da construcao
da linguagem, da Nal° e do sujeito? Qual o impacto social de desenvolvimentos
humanos tao diferenciados?

Como mencionamos, para respondermos a estas questOes, e preciso,
num primeiro momento, que elaboremos instrumentos de analise destes
processos adequados a esse ponto de foco, i.e, instrumentos de andlise de
possam articular o macro-social ao micro-psicolOgico, sem perda de nenhuma
das duas faces desta articulagdo. Dito de outro modo, instrumentos de analise
que seriam prOprios de uma "psicologia do corpo social". As nogoes de
atividade de linguagem e de genero do discurso terdo na analise este papel
articulador entre os dois niveis e, por isso, destinamos todo o item 1. a sua
explanagdo.

1. Matrizes de atividade, atividades ou jogos de linguagem e os generos do
discurso

Poucos sdo os trabalhos de investigagdo que tentam refletir sobre este
ponto de articulagdo e, naturalmente, muitos deles se encontram no campo da
aprendizagem ou da "construcao do sujeito social".
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Urn destes trabalhos, que merece referencia aqui, 6 o da equipe de
investigagao a que pertencem Jean-Paul Bronckart e Bernard Schneuwly.
Schneuwly, em seu trabalho de 1988, que esta interessado na aprendizagem
dos discursos pela crianga e, logo, em operacionalizar teorica e
metodologicamente este ponto em que as praticas sociais vao se transformar
em discurso apropriado e prOprio do sujeito. Para dar corpo a esta psicologia
do corpo social, Schneuwly (1988) vai recorrer a um conceit° secio-politico
da lavra de Seve (1974)- matrizes de atividade`` e, relacionando-o a diferentes
tipos de atividade presentes nestas matrizes sociais, Schneuwly vai dar urn
novo foco a nogao de atividade de linguagem, "...tipo de atividade dentre
outras", que, no entanto, exige urn recorte do objeto "linguagem" nao s6
como "atividade", mas tambem como "processo complexo exterior-interior-
exterior". Ou seja, capaz de dar conta deste ponto de intersegdo (op. cit., p.
20).

Para Schneuwly, matrizes sociais de atividade sao unidades de analise
de uma psicologia do corpo social. Podemos tambem atribuir este poder
articulador as nogbes de enunciado e enunciacao ou situacao enunciativa
de producao em Bakhtin (1981: 289) que distingue cinco tipos de relagoes
sociais de comunicagdo, por meio das quais podemos classificar os generos
do discurso: relagoes na arte; relagoes de produgao; relagoes burocraticas ou
de negOcios; relagoes ideolOgicas stricto sensu (na ciencia, na filosofia, na
imprensa, na escola, na propaganda etc.) e relagoes cotidianas.

Para Schneuwly (1988), a atividade, seja ela exterior ou interior, tern sempre
um aspecto interno e urn aspecto externo, concernente, este ultimo, a articulagdo
corn a realidade material e social na qual esta se desenvolve; melhor dizendo,
corn a realidade material socialmente mediatizada e formatada, corn as praticas
sociais regulando a relagao de uma sociedade corn a natureza. Ainda segundo
o autor, e justamente tarefa do materialismo hist6rico e de uma teoria da ideologia
definir as relagoes sociais fundamentais e seu funcionamento. Este 6, para ele,
urn nivel sociolOgico de analise completamente diverso daquele da atividade
situada ao nivel do individuo e da pessoa (psicolOgico).

Para o autor, ha necessariamente urn lugar de articulagao entre as relagoes
sociais e a atividade. Poderiamos dizer que, para ele, o mecanismo de
funcionamento de uma psicologia do corpo social seria justamente o das
matrizes de atividade. Trata-se do mesmo esforgo de articulagao entre o estrato
sociologic° e o estrato psicolOgico de analise, entre infra-estrutura e
superestrutura, que fazem, tanto Vygotskyl 4 como Voloshinov (1929), a
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partir da nogdo depsicologia do corpo social. Tambem, como aponta o prOprio
Schneuwly (1988: 24), 6 o mesmo esforgo de articulagdo presente nas nogoes
de enunciacao e enunciado de Bakhtin (1981: 289), quando este se propOe a
distinguir, na situacao material de producao do enunciado, cinco tipos de
relagdo de comunicagdo social - pelas quais poderlamos classificar os generos

definidos ali por sua instituigdo de base: a relagdo artistica, as relagoes de
produgdo, as relagoes de negOcios (burocraticas), as relagoes cotidianas e as
relagoes ideolOgicas stricto sensu, na propaganda, no jornalismo, na escola,
na ciencia, na filosofia.

Assim, a nosso ver, juntas, as nogoes de matriz de atividade e de
atividade de linguagem tern, a um so tempo, a vantagem de fazerem a ligagdo
diretamente entre as condicdes sociais de producao de uma dada atividade e
sua forrnatacao discursiva (Teoria de Generos) e de estarem baseadas na
visa() marxista do sujeito social.

Uma terceira vantagem deste tipo de abordagem, agora ja no campo mais
psicolOgico, estd na proposta implicita de urn vinculo social indissoltivel entre
acao-linguagem-pensamento (ou cognigdo). Ao se falar de "tipos de
atividades", dentre eles as "atividades de linguagem", regidos por "matrizes
SOcio-ideolOgicas de atividade", reenfocam-se tambem as relagoes acao/
linguagem: linguagem passa a ser vista como forma de acao e acao ndo se
constitui fora de um universo discursivo (cf., a respeito, Bronckart, 1997).

Re-enfocando a linguagem como atividade humana, Bronckart (1992:
30) encara a atividade de linguagem ("activite langagiere") como "... praticas
verbais' articuladas as diversas formas de acao humana". Para o autor, "...
trata-se de (...) aplicar a este objeto urn procedimento de interpretacaodestinado a explicar suas formas de organizacao e suas condicoes de
funcionarnento".

Trabalhando corn o conceito filosofico de jogos de linguagem
(Wittgenstein, 1953), Bronckart (1992: 20-21) ere, ele tambem, que ha uma
equivalencia entre a nogdo wittgensteiniana de jogos de linguagem e a nogdo
de discurso em algumas correntes lingiiisticas e psicolingiiisticas. Bronckart
aponta aqui, especificamente, a teoria da enunciagdo bakhtiniana e a importante
nogdo de generos (primarios e secunddrios), o que combina bastante bem
corn a posigdo que vimos desenvolvendo ate aqui neste artigo.

Tomando a acao corn sentido ( `action sensee', Ricoeur (1986)) como
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objeto central da Psicologia e retomando a perspectiva desenvolvida por
Leontiev (1979), a partir da nocao de atividade, o autor define apes como
modalidades sociais praticas atraves das quais efetuam-se as atividades e
que devem ser analisadas como:

sistemas orientados de comportamento que produzem efeitos no
mundo;

mas que, simultaneamente, ocorrem em urn contexto social gerador
de convencOes (valores, simbolos, regras) e, logo, deve-se analisar o sentido
da acao como produto deste controle social;

e, finalmente, as modalidades atraves das quais o agente se insere na
trama de relacoes sociais conferem a sua acao caracteristicas singulares, que
nao sao senao pistas daquilo que se "deixa ver" de si mesmo aos demais;

logo, tambem se deve interpretar esta "estilistica" da acao.

Ai é que se insere, na reflexao do autor, a Teoria da Acao Comunicativa
de Habermas e as nocOes de Ka° teleologica, normative e dramcitica, dos
tipos de mundos que sustentam estas modalidades de aceio comunicativa e
de suas pretenseks de validade.

0 pr6prio autor assinala, entretanto, que, em Habermas,

"... estes mundos seio formais; esteio constituidos por
conhecimentos (representacaes) que seio necessariamente
produtos de uma construcelo 1.4 Para Habermas, a construceio
dos tres mundos procede da `racionalizactio' do `mundo vivido'
de urn sujeito [...] A aceio corn sentido supoe um `agente', i.e urn
sujeito 'particular de base' que, solitario ou corn outros agentes,
intervem desencadeando o estagio inicial do acontecimento e
controlando, parcialmente, as transformagaes e o estado final"
(Bronckart, : 35-36).

Neste sentido é que tambem imputamos a nocao habermasiana de actio
urn suposto agenteracional e consciente, capaz de intencao, controle e eficacia

o sujeito da razao constituido que absolutamente nao se aplica a nosso
universo de pesquisa que trata do sujeito social epsicologico em constituicao.

0 que nos interessa aqui é preservar o carater adjetivo da definigao, i.6,
as distincoes entre os aspectos teleologic°, normativo e dramcitico da Ka°,
presentee na reflexao Habermas/Bronckart.
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Se dermos preferencia a nogao de atividade de linguagem ("activite
langagiere ") em princIpio liberada deste sujeito do "cogito" e ligada a nogao
de matrizes de atividade (Seve, 1974) - poderemos, preservando a tipologia
de agOes comunicativas de Habermas retomada por Bronckart, enfatizar mais
a discussao wittgensteiniana da linguagem, que tern tambem espago
consideravel em seu trabalho. Como vimos acima, o autor chega a equacionar
a nogao de jogos de linguagem em Wittgenstein a certas visoes de discurso,
correntes em certas teorias do discurso, dentre elas a que estamos adotando.

A nosso ver, é justamente a partir do conceito wittgensteiniano de jogo
de linguagem que uma tal releitura pode ser articulada. Na sessao 7 das
Investigaceies Filosoficas, onde Wittgenstein introduz a nogao de jogo de
linguagem, os seguintes aspectos sao delineados5:

o termo jogo de linguagem designa o complexo que consiste, a urn
so tempo, em atividade (die Praxis) e uso de linguagem6;

a atividade de treinamento que antecede o jogo de linguagem
mencionado no § 2 é ela prOpria urn jogo de linguagem' ;

a distingao entre palavra e sentenga é delineada corn referencia ao
uso. Pode-se distinguir entre ordenar (na atividade de construcao, por exemplo)
e nomear ou repetir (na atividade de aprendizagem). Logo, "slab" é usado
como palavra na atividade de nomeacao e como sentenca imperativa na atividade
de construcao;

constituem o contexto do jogo: (a) participantes (construtor e
ajudante; adulto e crianca); (b) atividades essenciais sem as quais o jogo nao
pode ser jogado (atividades de construcao); (c) objetos essenciais (materiais
de construcao);

o jogo deve ser considerado como urn todo.

Torna-se claro que este conceito, assim definido, preserva as
especificidades acima apontadas (compativeis corn o paradigma s6cio-hist6rico)
de se encarar a jogo de linguagem como:
5 Ver, a respeito, Baker & Haker (1980).
6 "In the practice of the use of language [grifo nosso] (2) one party calls out the words, the
other acts on them" (Wittgenstein, 1953: 5e).

" We can also think of the whole process of using words in (2) as one of those games by
means of which children learn their native language. I will call these games 'language
games' and will sometimes speak of a primitive language as a language-game [...] I shall
also call the whole, consisting of language and the action into which it is woven, the
`language-game'." (Wittgenstein, 1953: 5e). Aqui se encontra tematizado o aspecto
fundamental da "aquisicao" da linguagem.
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unidade material, histOrica e monista de analise da linguagem,
como pratica (Praxis);

como pratica dialOgica;
como pratica formatada;
alem de especificar a diferenca e ao mesmo tempo a relagao entre os

jogos de linguagem de aprendizagem e de use da linguagem e de considerar
urn contexto enunciativo de jogo.

Por outro lado, o jogo pode tambem ser tornado como unidade de analise
monista (material, historica e dialetica) da construclio da linguagem, na medida
em que a relagao entre os diferentes jogos no recorte diacronico do
desenvolvimento (relaceio inter jogos) e a relagdo de diferentes jogos dentro
de um jogo, num recorte sincronico do desenvolvimento (relaceio intra-jogo),
poderiam ser encarados como a dinamica e como os motores deste mesmo
desenvolvimento.

Estes aspectos favorecem, portanto, que tomemos a unidade jogo de
linguagem como a unidade de analise basica dos dados de construcao da
linguagem pela crianga que passaremos a apresentar adiante.

Nesta perspectiva, os generos do discurso da teoria bakhtiniana seriam
jogos de linguagem. (regrados e formatados). Mais que isso, os generos
cotidianos familiares dialOgicos (Bakhtin, 1979a), que criariam as condighes
de possibilidade de emergencia dos generos propriamente ditos (primarios ou
secundarios), seriam eles mesmos para alem de generos primaries cotidianos
jogos de linguagem no duplo sentido wittgensteiniano: jogos de construgan

ou de treinamento e jogos de linguagem propriamente ditos. Como tal, seriam
responsaveis tanto pela constituicao das formas de acao (Ka° teleologica,
Bronckart, 1997); como per sua normalizacao (acao normative, Bronckart,
1997); como, ainda, per suas possibilidades de enunciagao.

Em outros momentos da constituicao do sujeito e da linguagem, diferentes
generos da ordem do narrar ou do relatar em especial, os relatos de experiencia
vivida e os contos de fadas reportados tendo as particularidades de serem
generos construidos relativamente cede pelas criangas e de tematizarem as
aches (em curse, experienciadas, re-(criadas)) de diferentes maneiras8 teriam
um papel importante na sOcio-construcao de discursos sobre a acao e, a partir
ditto, tambem sobre sua consciencia e mestria.

Referencialidade conjunta e disjunta (Bronckart, Schneuwly et al., 1985).
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2. A questao e a metodologia de analise

Como mencionamos no infcio, estamos preocupados em descrever e
interpretar que diferenca pode haver entre duas criancas, de insercao socio-
cultural diferenciada, que, a um dada momenta de seu desenvolvimento, na
mesma idade (02;02), participam diferentemente de pautas interacionais ou
jogos de linguagem diversos; em discutir coma se pode interpretar estas
diferencas do ponto de vista da construgdo da linguagem, da ac-do e do sujeito
social e qual o impacto que desenvolvimentos humanos e sociais tao
diferenciados podem ter.

Situando melhor os dados em analise, trata-se de dados de interagao
familiar de duas criancas brasileiras, observadas9 de 02;02 ate 03;01, que
apresentam diferentes insergbes sOcio-culturais e socio-histOrias de interagao
baseadas em diferentes matrizes de atividade de linguagem: Helena e Priscila.

Priscila é uma menina, filha primogenita de mae domestica (diarista) e pai
comerciario (acougueiro), ambos alfabetizados, residente na periferia da capital
de Sao Paulo (Brasil), cujaunidade familiar abrigauma familia patrilinearmente
"ampliada": avo ("do lar") e aye (dono de bar); dais tins adolescentes sem
ocupagdo fixa; alem do pai e mae (que tiveram um outro bebe, em 1992). Alem
disto, a dinamica da unidade familiar, alem de ampliada, é "comunitaria": em
todas as gravagoes, figuram parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e,
sobretudo, corn regularidade, outras criangas da vizinhanga. Nao foi
identificado, nas observagOes ou gravagoes, qualquer use de escrita nesta
unidade familiar. A crianga nao foi escolarizada no periodo e a mae declara que
so o sera aos sete anos.

Helena é tambern uma menina, filha cagula de pais professores
universitarios (Lingiiistica e Filosofia), corn quatro irmaos escolarizados (tress
irmaos e uma irma mais velhos, cam idades variando na epoca de 12;00 a
07;00), numa unidade familiar onde o use de escrita inclusive o de leitura e
recontagem de cantos de fadas - é intenso e recobre todas as fungOes letradas.

Escolhemos recortar da amostra, aleatoriamente, algumas gravagOes, a

9 Os dados, nos dois casos, foram colhidos longitudinalmente, documentados em videoteipe
quinzenalmente, por urn periodo de cerca de dois anos e meio, em sessoe.s de interacao
byre, de cerca de 40 minutos cada, no seio da farrulia, a partir de uma metodologia de coleta
etnografica. 0 recorte aqui analisado recobre o period° de 02;02 ate 03;01 de ambos os
sujeitos.
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partir de um criterio ad hoc (idade). Na perspectiva de analise que adotamos,
o criterio "idade" nao apresenta nenhuma consistencia, pois, como veremos,
criangas corn a mesma idade participam de histOricos interacionais muito
diversos e constituem-se ja como sujeitos diferenciados. Neste sentido 6 que
"idade" serviu-nos como urn criterio aleatOrio para sortear 06 gravagoes (tres
de cada sujeito, no inicio, meio e final da coleta), para, corn elas, ilustrarmos a
analise aqui desenvolvida. Nestas tres gravaghes, cada uma das duas criangas
tinham 02;02, 02;07 e 03;01, respectivamente.

Baseados na discussao teOrica anterior, na analise, examinaremos as
matrizes de atividade em curso relacionadas as atividades de linguagem (jogos
de linguagem) e os generos do discurso que circulam nas interagoes, tanto na
sua relagdo corn a emergencia das aches propriamente ditas (atividades de
linguagem teleologicas) e corn sua regulagdo (atividades de linguagem
normativas), como na sua relagao corn as formas de dizer as aches, nos relatos
e nos contos de fadas, corn especial enfase na analise das diferentes formas
de construgao da transitividade e dos papeis temdticos.

A grade de analise, elaborada a partir da teoria anteriormente discutida,
pode ser vista na prOxima pagina.

Os resultados mostram, como veremos, dois processos diversos de
construgao da agao e da linguagem. 0 processo de Priscila, fundado
principalmente na construgao de generos primarios dialOgicos em que as
narrativas estao quase ausentes, deixa maior lugar a construgao e normalizagao
de aches variadas e apresenta uma interface relevante tanto corn os relatos de
agao em curso como corn os jogos de papeis. No entanto, a construgao das
formas de dizer a agao (transitividade e papas tematicos) 6 mais inicial e
limitada.

Verificamos exatamente o contrario no segundo processo (o de Helena),
fundado sobretudo nas narrativas de contos de fadas: uma limitagao e
centragao, no contexto de pesquisa, em certas formas apenas da agao e uma
negociagao tutorial intensiva das formas de dizer a agao no piano enunciativo
da narrativa disjunta, que leva a uma construgao complexa e mais tematizada
da transitividade e dos papeis tematicos.
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Matrizes de
Atividade

Atividades de Jogos de Linguagem
Linguagem (ALT)

Format° Genero em
Constituiclio

Teleologica

logo de Ordenar (JO)
("fazer fazer")

"Vamu+ V. Inf. (+ X)?
V. Imperativo (+X).
"Qua X".

Genero primario
cotidianolfamiliar:
ordem familiarAL Teleologica Jogo de Papeis (JP)

(ALT) ("fazer fazer como se")
('fazer fuzee)

"Vamu + V. Inf. (+ X)?
V. Imperativo (+X).

Genero primario
cotidiano/familiar:
ordem familiar'

logo de Nontear (JN)
("fazer falar - nomear")

"0 clue é X?
"Cade XT

Genero primario
cotidiano/familiar:
designac-ao

Jogo de Contar (IC)
("fazer falar - contar")

"Coma X".
V. Indicat (+X)?

Genero primario
cotidiano/familiar:
relato

Normativa

AL Normative logos Deanticos (JD)
(A LIV) ("poder/deixar fazer")
(`poderldeverldei
xar fazer")

"(Ndo) pode/deixa X"
(?)

Genero primario
co tidiano/familiar:
ordem familiar2

("(nio) saber Jogos Epistetnicos (JE)
fazer") ("(nao) saber fazer")

"(Eu/voce) (n5o) saber
X" (?)

Genero primario
cotidiano/familiar:
ordem familiar3

3. Priscila e a construck da acao, da ordem e da obediencia
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Grafico 1 - Ocorrencia de Jogos/Priscila

No campo das atividades de linguagem teleolOgicas, como se pode ver
no grafico acima, nas tres gravacoes (de tamanho relativamente semelhante),
o major niimero de ocorrencias é de jogos de ordenar, nos formatos "Vamos
fazer X" ou "Face X", quando elicitados pelo(s) adulto(s), ou no formato
"Que fazer X", quando iniciados pelo crianca. 0 exemplo (1) adiante e tfpicodestes jogos.

(1) Contexto: Priscila. (C.), V e Pl. (crimps vizinhas) brincam em
frente de cash; sua mete (M.) observa a brincculeira, interferindo:

4 3
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V.: Chuta, Pri! Chuta pra ela pega a bola! Chuta a bola! Chuta! Chuta!
C.: ( Chuta a bola).
M.: G00000l! Cone! Vai la pega a bola!
C.: (Vai correndo buscar a bola).
V.: Chuta! Chuta!
M.: Faz gol! Faz! Vamo faze gol!
C.: (Chuta a bola). G0000l!!!
M.: Chuta! Chuta! Chuta la a bola!
C.: (Chuta a bola).
M.: Isso! Assim...
C.: (Pega a bola e vai para os fundos).
M.: Aqui! Vem! Aqui olha! A Pl. tern uma bola.
C.: (Cai corn a bola na mtio).
C.: Oi! Al!
Pl.: (Senta ao lado de I.).
M.: Vai faze gol, Pri! E.
C.: (Fica batendo a bola na parede).
C.: Gula... Sigula?

Como vemos neste exemplo, o formato mais tfpico é o de urn verbo de
acao no imperativo, seguido ou nao do vocativo, repetido muitas vezes. A
este enunciado do adulto, em geral segue-se uma agdo da crianga. 0 genero
em construgdo é claramente aquele que Bakhtin (1979) designa como generos
(primarios) cotidianos e familiares. Segundo o autor (p. 268),

"Toda una serie de los generos races comunes en la vida cotidiana
son tan estandarizados que la voluntad discursiva individual del
hablante se manifesto ilnicamente en la selecciOn de un
determinado genero y en la intonation expresiva L.] La variedad
de estos generos se determine por la situation discursiva, por la
posici6n social y las relaciones personales entre los participantes
de la comunicacion..."

Mais adiante neste mesmo texto, diferenciando os generos familiares
dos generos Intimos, Bakhtin (p. 287) afirma serem caracterfsticas dos generos
familiares a franqueza direta; a nao modalizagdo, a aboligao das convengoes e
proibigoes discursivas ditadas pela hierarquia social pdblica; uma sinceridade
de linguagem da rua ou da pragapilblica; o "chamar as coisas pelo seu pr6prio
nome".

Como vemos, ao fim do exemplo, a crianga tambem exerce este papel,

74 4
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simetrizando a situacao ("Sigula?"), o que ocorre freqiientemente, sobretudo
quando a crianga brinca com seus pares urn pouco mais velhos.

0 segundo jogo em frequencia, nas tees gravagOes embora na ultima
sej a menos freqiiente que o jogo de contar -, é o jogo de nomear, cujo formato
principal é "0 que/quem é isto/este?", seguido de uma nomeacao de objeto ou
pessoa por parte da crianga/adulto, ou "Cade isto ou fillano?", seguido de
"Estd aqui", acompanhado de gesto de apontar. Trata-se, no dizer de Bronckart,
da matriz da designagdo. Nesta amostra de Priscila, a freqiiencia deste jogo se
explica por uma pratica recorrente em todo o perfodo observado de folhear
um album de fotos familiares, reconhecendo e nomeando membros da familia
que figuram nas fotos. A seqiiencia (2) é urn exemplo deste tipo de interacao:

(2) Contexto: M. e C. folheando album de fotografias:
M.: Quern que é esse aqui?
C.: Quern?
M.: Quern é esse al? Esse aqui?
C.: Nu coegu.
M.: Conhece sim. E o titio B.. E esse daqui, quern e?
C.: Titiu Queco.
M.: Essa aqui 6 N..
C.: N (...)

A contrapartida da diminuicdo dos jogos de nomear fotos do album nas
interagOes é a emergencia e o incremento, nas gravacOes de 02;07 e de 03;01,
de negociagOes de jogos de papas. Na instauracdo destes jogos, novamente
temos a repetigao da estrutura ordem/agdo ou obediencia, s6 que, desta vez,
corn um gran

E
de disjungdo de mundos, num mundo possivel

ficcionalizado. E exemplo disto:

(3) Contexto: C. senta no quintal e pega o telefone de brinquedo. A avo
(A.) e uma crianca da vizinhanca (S.) interagem corn ela.
A.: Telefona pro paizinho. Senta of corn a S.
C.: Senta aqui! Vem.
S.: (Olhando para os lados).
C.: 0i, fia. O.
S.: (Senta ao lado de C.).
C.: 01, fia. Taqui 6. Ta. (Dando um telefone para S.).
S.: (Si/encio).
C.: Aro?

745
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S.: (Brincando corn o patinho).
M.: Conversa, fia (...)

Como se ye, embora dentro de um jogo de papeis ficcionalizado, a estrutura
ordem (verbo de acao no imperativo) seguida de agao se repete, corn a diferenga
de que a crianga esta em situacao de maior reciprocidade para exerce-la, talvez
devido a presenga de urn par coetaneo ou a situagao enunciativa de jogo de
papeis. Nestes jogos de papeis, os jogos de ordenar aparecem mais
freqiientemente modalizados, em ocorrencias do tipo:

(4) Contexto: C. e sua avo (A.) brincando na sala:
A.: Vamo brinca de casinha nos duas?
C.: Nao.
A.: Vamo, fia.
C.: (Segura a boneca)
A.: Fia, o fia, vamo brinca de casinha nos duas?
C.: (SiMncio)
A.: Vamo? 0, ce é a mamae e eu sou a filhinha, td born?
C.: (Entry na sala). Eu vai toca o nene.
A.: Ha? Vai brinca corn a vove?
C.: (Estende a fralda na mesa).
A.: Poe a fraldinha no nene. (...)

Nestes episedios, o formato ordem/agao aparece mais modalizado,
compondo urn "convite" a agao conjunta, que pode, entao, ser rejeitado e
renegociado corn o adulto.

A analise ate aqui desenvolvida mostra que, neste urn ano de
desenvolvimento de Priscila, as interagOes documentadas centraram-se
essencialmente na construgao da acao; do genero familiar "ordem/obediencia"
e na construgao da designagao (jogo de nomear).

No que se refere a matriz normalizadora de atividade, vemos que as
atividades de linguagem normativas da agao vao num crescendo nas gravagOes,
constitufdas essencialmente por jogos deonticos que tematizam o "(nelo)poder
fazer". A seqiiencia (5) 6 um exemplo:

(5) Contexto: C., a mile (M.) e uma vizinha (N.) interagem na sala. A
irmazinha recein-nascida (L.) est(' presente.
M.: Venha aqui, Dona N., pra voce ficar um pouco corn a L..
C.: Poe ela aqui, mae.

7 4U
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M.: Nao. Voce nao. Voce machuca ela. Da a flanela da L., dd.
C.: (Obedece.)
M.: Num joga assim (...)

De novo, o formato basic() 6 o da ordem/obediencia.

Quanto ao segundo ponto que nos interessa nesta analise a construgao
das formas de dizer a agao vemos, no grafico, que o jogo de contar esta quase
que igualmente distribufdo pelas tres gravagoes. No que se refere as suas
situacoes de produgdo, o proximo grafico pode nos trazer alguns
esclarecimentos. Nele, vemos que, nestes jogos, o(s) adulto(s) ou a crianga
tematizam uma agao j a (recem) acontecida (Relator de Experiencia ou de Aga°
em Curso RE(AC)) ou orientam a agao em curso (Orientagao de Agdo OA)
e, neste sentido, funcionam mais como instrugOes que como relator.

Sao exemplos destes dois tipos de jogos de contar estes recortes extrafdos
da mesma gravagao feita aos 02;07:

(6) Contexto: M., A., C. e uma das investigadoras (I]) interagem na
sala, quando C. traz uma Biblia e logo depois exige papel e
caneta. [Exemplo de RE(AC)/Adulto]
M.: Ah, pronto. Agora ela vai re a Biblia...
A.: Le a Biblia.
C.: Daf. (Pe ga a calculadora da mice). Faiz assim, mae?
M.: Faiz. Nao. Num 6 af.
C.: Essi nao.

.: A Pri sabe le, hein, Pri? Ce sabe le?
C.: Ha?

Sabe?
M.: Fala: Eu nao fui na escolinha ainda.
C.: Elu fui na colinha inda. Eu fo.
M.: E doida pra it na escola. Tem escolinha aqui na rua. Ela ve as criangas
saindo. Ela fica doida pra ir.

(Risos).
C.: 6i qui. Ata mia caneta. Vo le clue fe? (Indo ate 12). [...]

(7) Contexto: Mais tarde, na mesma gravaciio, C estd fazendo garatujas
no papel [Exemplo de AO/Adulto]
A.: Escreve vovO, fia. (Falando da cozinha).
M.: Faz bolinha.

74 7
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A.: Escreve o nome da vovO.
C.: Assim?
M.: Oi?
C.: Assim?
M.: E. Faiz bolinha...
C.: Assim?
M.: Assim é quadrado.
C.: Que roll cadado.
M.: A bolinha assim, 6. (Segurando a mao de C.).
C.: Ta. (Tirando a intio).Sim?
M.: (Si/encio).

14

12

10

8

6

4

2
0

N 02;02 anc6 02;07 an 03;01 anon
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O OA/adulto

O 0A/crianca

Grafico 2 - Ocorrencia de Jogos de Contar/Priscila

Neste grafico, vemos, ao longo da amostra, a redugdo da freqiiencia
destas negociagoes (jd minoritarias face as anteriores) em dois tergos; o
progressivo equilibrio de propostas entre adulto e crianga e a intensificagdo
das propostas de instrugdo ou orientagdo da acao emcurso versus a diminuigdo
consideravel de propostas de relator de acao. Dito de outra maneira, o adulto
vai deixando de propor que a crianga relate experiencias que viveu ou esta
vivendo (ou awes que executou ou esta executando) e passa essencialmente
a instruir ou orientar a acao em curso da crianga: o exercicio do discurso
disjunto em relagdo ao mundo atual 6 progressivamente abandonado, ao inves
de intensificado, como seria de se desejar.

Na medida em que a construgdo dos discursos de acao disjuntos 6
progressivamente abandonada, nem a transitividade e, decorrentemente, nem
os papeis tematicos, sdo efetivamente trabalhados. Se as interagoes estdo
essencialmente centradas em ordenar e instruir, seguidos de agoes da crianga,

748
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os enunciados da crianca (e do adulto) sao muito reduzidos e abreviados -
como vimos, freqiientemente nas formas "Vamu + V Inf. (+ X)?" e "V.
Imperativo (+X)" e recheadas de deiticos de tempo e lugar tendendo, como
diria Vygotsky, a uma estrutura predicativa, onde nao ha lugar para a
tematizacao da transitividade na predicagao e dos pal:leis tematicos, que
correspondem a certas estruturas predicativas transitivas e nao a outras, como
veremos ocorrer no caso de Helena.

4. Helena e a construcao do dizer da agao

Emprimeiro lugar, no caso da analise da amostra de Helena, cabe esclarecer
que, em lugar da regularidade de matrizes de atividade e de atividades de
linguagem que encontramos na amostra de Priscila, o que vemos nesta segunda
amostra 6 uma variedade de atividades entre as tres gravagoes (que reproduz
bem a variedade encontrada ao longo da coleta): a primeira gravagao é
constitufda, essencialmente, de um jogos de papas ("brincar de casinha"); a
segunda, principalmente, da nomeacao de figuras de urn livro ilustrado e a
terceira, da recontagem e leitura de contos populares ou de fadas e outras
histOrias. Esta variagao sera responsavel tambem por uma variedade maior
nos resultados encontrados.

Cabe esclarecer que, embora a primeira gravacao seja ela inteira, um
grande episOdio de jogo de papas, em que mae e crianga brincam de casinha,
este é tramado na incidencia de outros jogos, sobretudo os jogos de contar,
nomear e ordenar, o que explica a distribuicao no grafico.

0 grafico abaixo espelha a frequencia de ocorrencia dos jogos de
linguagem de que Helena participa nestas tres gravacoes:

50

40

30

20

10

0

N 02;02 anos 02;07 anos 03;01 anos

Grew° 3 - Ocorrencia de Jogos/Helena

CIJO

JC
CI JP

OJD

EDE



Ram 255

Diferentemente de Priscila, o que se privilegia aqui nas interacoes lido 6
o jogo de ordenar, mas o de contar. Num processo aparentemente semelhante
ao de Priscila, ha tambem uma grande incidencia do jogo de nomear, segundo
em frequencia de incidencia.

0 jogo de ordenar, ndo esta, entretanto ausente: e o terceiro em incidencia
na 2' e 3' gravacoes. No caso da primeira gravacdo (02;02), a terceira maior
incidencia 6 do jogo de papeis, dentro do qual o jogo de ordenar, o de contar
e o de nomear se ddo.

0 exemplo 6 abaixo 6 urn born exemplo da tecitura do ordenar/nomear/
contar, dentro do jogo de papeis. Vemos, neste fragmento, que, na situacao de
producdo familiar de Helena, os tres jogos se apresentam diferentemente da
situacdo de producdo familiar de Priscila. No caso do jogo de ordenar (veja
enunciados enfatizados), Helena ja. 6 absolutamente reciproca para esta
atividade de linguagem e, na maior parte dos jogos de ordenar desta gravagdo,
quern assimetriza a negociacdo ordenando (ou pedindo), na forma exclamativa
"0 que acao X! " e a crianca, sendo, boa parte das vezes "obedecida" pela
mae, ou entdo, sofrendo normatizacoes.

(6) Contexto: Helena (C.) e sua mae (M.), vestem a boneca apps o banho,
brincando de casinha; a investigadora (I.) filma a cena:
C.: 0 que ponha ropa dela! 0 que ponha ropa dela!
M.: Ta pronto. Ta de calca ja.
C.: Nab! 0 que ponha ropa dela!
M.: 0 vistido? (Dando o vestido a C.).
C.: Vitido?
M.: (Pega a boneca de C. e poe o vestido). Tdo vamu po u vistido.
Assiiim... Ne?
C.: Vitido linda, nene! (Dirigindo-se a boneca).
M.: (Continua colocando). Nenem to linda! A nenem vai na festa?
C.: (Pega a boneca). Feta do... Du... Caiu coca.
M.: A calca 6 grande.
I.: 6 a calca pequena aqui, 6! (Dando outra calca a C.).
C.: (Pega a calca). A coca piquena! Essi coca piquena. Coca piquena...
(Tenta vestir na boneca).
M.: Ela vai na festa de quem?
C.: Canelinho.
M.: Hum?
C.: 0 que poi ropa! Manhe, o que ponha ropa! (Dando a boneca e a
calca para a mae).
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M.: Vamu tenta po ropa nela? (Vestindo a boneca).
C.: Eli vai feta!
M.: De quem?
C.: Ameguinha.
M.: Quem que vai na festa?
C.: A meninha.
M.: A nenezinha? Vai na festa de quem?
C.: (Pegg a primeira boneca e o espelho). 0, que ponha caaauttuca!
M.: I'd de calga!
C.: Ah!
M.: Ela vai na festa?
C.: Eli vai... feta... A Lena vai tambem feta!
M.: Ah! A Helena tambem vai na festa? Festa de quem?
C.: A Lena...
M.: A festa é do R.?
C.: Feta du... R.. (Colocando a boneca em frente ao espelho).
M.: Ah! A festa do R.!
C.: A feta du meguiu... Du R.... 6! Que linda! (Mostrando a boneca emfrente ao espelho para a I.). .

I.: Que linda!
M.: E. Como ela tá olhando no espelho!
C.: (Olha a si propria no espelho). 0 que passa batonadela! (Apontandoa boneca).
M.: Passa batona nela? Ela é muito nenenzinha. Nenem num passa batom

E importante observar que este jogo de ordenar, pela posigdo maissimetrica de Helena na situagdo de produgdo a daquele que pode tambem
pedir/ordenar, dirigindo e instrumentando, assim, a agdo alheia é
freqiientemente elicitado pela crianga. Ele ndo se dd sO no piano enunciativo
da interagdo mde-crianga, como no exemplo acima em que a crianga dirige aagdo do outro na interagdo para desempenhar, em colaboragdo, aquelas noes
que estdo ainda em seu Desenvolvimento Potencial, como vestir a boneca,
por exemplo. Ele tambem se dd no piano enunciativo intra-jogo de papeis, seja
a crianga, tomando como co-enunciador a "filhinha" (boneca) e "ordenando"
e normatizando (exercendo autoridade), a partir do papel de mac; seja a mde,
tomando como co-enunciador a crianga e dirigindo sua acao no papel de
"mdezinha". Vejamos exemplos nos fragmentos em (7) e (8):

(7) C.: Olha nene! (pondo a boneca no berg) novamente). Entdo deita, to
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nene? (Dirigindo-se a boneca, olha a outra boneca no chao e bate
nela). TA, nene? Que coisa! (Mudando a entonacao).
M.: ca num gosta daquele nenem?
C.: (Continua olhando a segunda boneca). Hum!!! (Dirigindo-se a
mesma).

[...]

C.: Pala, nene, de chola! Chega de chola! (Batendo na boneca no cheio).
M.: Chega de chord! Essa num chora? (Indicando a boneca no berco).
C.: Essa num chola! (...)

(8) M.: Vai dd papa pra nene agora?
C.: Vb... Eu vai... 0 gild papa da nene!
M.: Faz urn papa pra ela, 6: panelinha... (Pega alguns brinquedos no
chao). O o prato.
C.: Nao. SO tern café.
M.: Papa de café? E? Ta qui atras, 6. Ta qui, 6! (Indicando a xicara).
C.: Tem café!! (Pega a xicara). Vamu pb eli, café? (Me a xicara no pires
e pega ambos).
M.: Da um cafe pra I.
C.: Cafe do nene.
M.: Nene num toma café. Nene toma mamadeira. Quem toma café 6 a I. (...)

Mas a principal intervengdo da mae nesta interacao de jogo de papeis
ndo 6, como mostra o grafico, a de dirigir a agdo da crianga por meio de jogos
de ordenar, mas a de elicitar jogos de contar em que ou a crianga relata ou
projeta a experiencia; relata a agao em curso; ou, ainda, em que a acao da
crianga é orientada: seja pela mae, seja pela prOpria "fala planejadora" da
crianga. Urn exemplo de relato de experiencia projetada ("ir a festa do amiguinho
R. com a boneca") aparece em (6).

Tambem o jogo de nomear é menos limitado do que aquele que ocorre
corn Priscila, no jogo ritualizado de ver fotos familiares. As nomeagOes aqui
ocorrem seja para designar novos objetos desconhecidos da crianga , ampliando
seu lexico; seja para dirigir o reconhecimento de objetos necessarios a agao
em curso no jogo de papeis.

Por ultimo, em varios dos exemplos acima ("Nenem num passa batom";
"Nene num toma cafe. Nene toma mamadeira. "), vemos que a matriz
normalizadora da atividade e sempre um jogo deontico ("poder fazer"), quase
sempre exercido pela mae, mas tambern, as vezes, pela crianga em interlocugao
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com a boneca, no piano enunciativo interno do jogo de papeis.

Na analise da gravaedo feita aos 02;07, cuj a atividadeprincipal se desenrolaem torno da nomeaedo de ilustraebes de um livro infantil (0 Prirneiro Pctsseiodo Bolinha, Eric Hill. Lisboa: Presenea, 1982), vemos que o jogo de maiorincidencia 6 o de nomear, no padrao acima comentado, o que é em boa parteelicitado pela presenca do portador de texto ndo narrativo - que apresentacenas do cdo, corn outros animais escondidos na ilustragdo. Temos em (9) urnexemplo tipico desta interagdo:

(9) M: Quern to embaixo do tapete?
C.: (abre a janelinha da ilustrctcdo)
I: Quem que 6?
M: Que bicho 6 esse?
C.: E umaaa... E... sapinho.
I: E uma sapinho?... (risos) E uma tartaruga!
C.: E tataruga.
I: Tartaruga.
C.: E tartaruga, mae. Ndo 6 sapinhu.
M: Ah! Ndo 6 sapinhu.
C.: (vira a pcigina)
[...]
I: E Que que 6?
M: Hi... p6... p6...
C.: P6.
M: Nao senhora! HipopOtamo!
C.: PopOtamu.

0 passarinho come, coma ma... semente (ctpontando).
M: Alpiste.
C.: Altiste.
M: (risos) Altiste.
C.: Passarinhu td duminu tamem. (vira a pcigina)
M: E? (...)

Como vemos, reencontramos, nester exemplos de interaedo, a tuned° dojogo de nomear de construir a designaedo de novos objetos desconhecidosainda da crianea (tartaruga, hipopotamo, alpiste), mas tambem ja vemos,pelos uitimos turnos do exemplo, que a crianea se encontra ja numa situagdode reciprocidade para urn segundo tipo de atividade de linguagem sobre ailustraedo, al6m da nomeaedo, que 6 o relato da agdo figurada na ilustraedo
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("Passarinhu td duminu tamem."). E justamente este tipo de atividade que faz
do jogo de contar o segundo em incidencia nesta gravagdo. Vejamos (10):

(10) M: Ah-ah, urso. E um urso.
C.: Urso. Urso td condido.
(Abrindo a janelinha que cobria a figura do urso no livro)
M: TA escondido.
C.: Eli td dumino, 6.
(Abre a janelinha da ilustractio)

0 agora...
M: 6 agora... TA cumeno mel.
C.: (abre a janelinha)

Ele to dumino, 6!
M: Ah... quern mais to af? (...)

Ja numa incidencia bem menor, aparecem jogos de ordem e jogos
deonticos, em geral centrados na orientagdo/normalizagdo da agdo em curso
de folhear o livro:

(11) M: E o ursinho... Vira a pagina pra ye quem tá na outra.
C.: (Vira a pagina)
M: 1Tdo ! Viro muito!
C.: (Abre ajaneliniwt)(...)

Já na tiltima gravagdo em analise (03;01), a principal atividade teleolOgica
de linguagem gira em torno do jogo de contar, recontando e lendo contos de
fadas e contos populares, dentre outros. Por isso 6 que o grAfico retrata uma
grande incidencia de jogos de contar, entremeados de nomeagoes, que visam
a designar participantes ou elementos essenciais para o enredo (Branca de
Neve, o cagador, os anOezinhos, espelho, a bruxa); de jogos de ordenar,
novamente ligados a orientagdo da agdo em curso de folhear o livro ou de
contar a estOria; de jogos deonticos, que normalizam estas awes e, como
veremos no Ultimo turno do exemplo abaixo, de jogos epistemicos que tematizam
o "poder contar", a partir do "saber contar".

Embora longo, o exemplo em (12) mostra bastante bem a tecitura deste
conjunto de jogos:

(12) Contexto: Mae (M.), irmao (F), investigadora (I.) e crianca (C.),
no quarto corn livros.
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C.: Vo vird a pagina. (Pegando o livro Branca de Neve e virando a
pcigina do livro).
I.: Isso ... Comb é que comega essa hist6ria.
M.: Conta pra gente.
C.: E do isquito como comega.
I.: Do escrito?
M.: E do escrito que comega?
C.:E.
M.: Que que td escrito aqui? (Apontando no livro).
C.: Helena. (Olha para a mae sorrindo).
M.: Ndo 6 Branca de Neve? (Apontando no livro).
F.: E Branca de Neve.
C.: E Banca de Neve, sim.
M.: Branca de Neve-Helena?
C.: Ndo!
M.: Hum. Entdo vai. Conta pra gente. Que que td acontecendo aqui?
(Apontando no livro).
C.: Ai! TO comecando a velal...
M.: Ah! Acendendo a vela!
F.: E. esse aqui, 6? Que que 6?
C.: Eumamdo.
F.: Ndo. [S.I.].
C.: E... Umalanterna... Uma lanterna que voce ganho, Chiquinho...
M.: E quem que era a Branca de Neve?
C.: (Apontando no livro a personagem).
M.: Essa ai?
C.: (Gesto de assentimento corn a cabeca).
M.: Que que aconteceu coin ela?
C.: Cagado mat8 ela!
I.: Nossa!
M.: Ah!! Mato, foi?
C.: (Gesto de assentimento coin a cabeca).
M.: E? Por que que o cagador mato ela?
C.: Porque ela... porque o cagado queria lel/a pa folesta i a matasse.
M.: Mas quem mando o cagador faze isso?
C.: Eu.
M.: Voce? (Risos). Ndo...Foi aquela bruxa ruim que falava como?... Como
é que a bruxa falava?
C.: "Espelho, espelho meu, quem 6 mail bonita do que eu?... E a bela
voce..."
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M.: (Risos). E a Branca de Neve.
C.: Mao! E a bela rainha aqui que o espelho falava. (Vira a pagina).
M.: E? Que a rainha era a mais bela, ne?
C.:E.
M.: Mas alum dia o espelho falo... A mais bonita é a Branca de Neve. Ai
ela fico corn raiva e mann o cagador matd. E af? 0 cagador mato?
C.: Mato.
M.: Mato nada. Ela fugiu. Ela fugiu e foi pra onde?
C.: Morria.
M.: Mao morria. Ela foi pra casa dos anoezinhos, lembra?
C.: (Gesto de assentimento con a cabeca).
M.: Cade os anOezinhos?
C.: (Mostra no livro).
M.: Tdo todos al, ne?
C.: (Gesto de assentimento corn a cabeca).
M.: E af?... Ela fico Id na casa dos anoezinhos... Ai urn dia veio a bruxa
corn uma maga. Ne? Ela comeu a maga i...
C.: Num sei. (Mexendo nas paginas).
M.: Durmiu. E al fico durmindo ate que...
C.: Ele acordo. (Olhando para a mice).
M.: Como que ela acordo?
C.: E, é, é... os anoezinhos acordo ela...
M.: Nao senhora. 0 principe veio dd urn beijo nela e ela acordo. Le. Vai
virando as paginas e lendo pra gente.

C.: (Vira a pagina). A rainha to qui, o espelho to al. (Apontando na
gravura).
I.: A Helena. Esse espelho que responde pra ela, ne?
C.:E.
M.: E o que que a rainha fala mesmo?
C.: "Espelho, espelho meu, quern 6 mais bonita do que eu?" 0 espelho
falava: "E a bela rainha." (Vira a pagina). 0 cagador to al, 6. (Aponta na
gravura). O. Ta levando ela pa cidade i a matassi. Olha o castelo da... da
rainhal...
M.: I a matassi?
C.: Ela... o castelo da rainha. (Vira a pcigina). Olha os anOezinhos!... Ela
acordo?
M.: Ela acorn.
C.: E a casa du pincipe. (Vira a pagina).
M.: E. (Rindo).
C.: A buxa aqui! (Apontando no livro).
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M.: Que que a bruxa vai faze?
C.: Num sei. Ti dauma macazinha.
M. e I.: Hum.
C.: (Virg a pagina).
F.: Deu uma maca e ela caiu, 6.
M.: Que que aconteceu com ela?
C.: Num sei.
F.: Ela dismaio.

Dismaio.
C.: Dismaio.
M.: Durmiu.
C.: Nao. Dismaio. (Virando a pagina). O quando ela tava na caixa.
M.: Na caixa de vidro, ne?
C.:E.
M.: Quem veio acorda ela?
F.: Olha, 6 principe.
C.: Pincipi... (Virg a pdgina). Fizeram felizes para sempi. (Fecha o livro).
M. e I.: Hum!
M.: Que linda essa histaria!
C.: Pega otu livro, que eu, que eu já sei oto livro. (Levanta e vai pegar
outro livro: 0 Gato de Botas).

Portanto, diferentemente de Priscila, em cujas amostras os principals
objetos em construcao na interacao eram a acao propriamente dita, sua
normalizacao e o padrao interativo ordem/obediencia, nas tres amostras de
Helena, o que esta em questao é essencialmente as formas de dizer a acao, por
meio de jogos de contar que tematizam seja o relato de experiencias vividas ou
projetadas (RE) ou das awes em curso na intern-do (RE(AC)); seja o relato
(recontagem/leitura) de contos populares ou de fadas anteriormente lidos ou
ouvidos (RCF). No caso dos "relatos" das noes em curso (RAC), ester
aparecem com dupla funcao: ou retomam a acao em curso (na vida ou nas
ilustracOes) e relatam-na, constituindo, assim o dizer da acao; ou orientam
esta mesma acao em curso (OA), de maneira hetero ou auto-orientada ("fala
planejadora").

0 grafico seguinte retoma a distribuicao dos jogos de contar nas amostras
de Helena em analise:
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Grafico 4 - Ocorrencia de Jogos de Contar/Helena

Constatamos, portanto, no que se refere a construpo do dizer da agao,
um movimento inverso nos histericos interacionais de Priscila e Helena:

enquanto as interagOes corn Priscila tendiam a manter as orientagoes
de agdo em curso, estas tendem ao desaparecimento e a especializagao nas
amostras de Helena, sendo apenas significativas no jogo de papeis;

enquanto, nas interacoes corn Priscila, tendiam a diminuir
consideravelmente as negociagOes de relatos de experiencia ou da agdo em
curso, nas amostras de Helena, estas embora diminuam urn pouco na gravagdo
de 03;01, sao mantidas e mais que isso, configuram as condigOes de
possibilidade do jogo de contar contos de fadas (sobretudo, os relatos de
ilustragoes);

na amostra de Helena emerge uma pratica nova, inexistente nas
amostras de Priscila, e que ja pode ser considerada urn avango na construgdo
dos generos secundarios: o relato de contos de fadas.

Quanto a este Ultimo ponto, nossos exemplos deixam claro como jogos
ou atividades de linguagem dialOgicos que se constituem como generos
primarios, cotidianos e familiares tais como as designagoes, os relatos de
agdo em curso (dialOgicos), as orientagoes de agdo; os jogos de ordenar, as
atividades normalizadoras vac) ser transformadas ere-operacionalizadas (sera()
condigOes de possibilidade) na constituigdo de praticas de linguagem de gen=
secundario contos de fadas ou populares ad monologizados) - que sera()
dialogicamente constituidos corn a crianga. Note-se o avango em diregdo aos
discursos disjuntos e autonomos (Bronckart et al., 1985) que estas praticas
significam. Logo, o avango que significam para a possibilidade de construgab
de noes decontextualizadas (desarticuladas do contexto atual), mas possIveis
(assim como de "mundos possiveis" da acao).
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Do ponto de vista da construe-do da lingua e da linguagem propriamentedita, evidentemente, estas novas praticas tambem provocam avangos. Nelas,a transitividade verbal e, decorrentemente, os papeis tematicos s-dofrequentemente negociados. Somente a tftulo de ilustragdo dessas construe-0.es,fornego um ultimo exemplo esclarecedor, retirado, desta vez, de outra gravag-do(02;03,13):

(13) Contexto: Mae (M.), crianca (C.) e irmei (J.) no quarto, interagindocoin muitos livros em volta.
M.: (Apontandopara outra figura). Quem é este?
C.: E... 0... Ussinho...
M.: Vai papa.
C.: Ele vai papa, ele.
M.: Hum.. j a sento pra papa. 0 que ele vai papa? E aqui, que que é isso?(Apontando para a figura).
C.: Ele vai papa. (Apontando no livro).
M.: E isso aqui, que que 6? (Apontando figura no livro).C.: E, 6,6... Casaco.
M.: N-do! E ovo.
C.: E ovo.
M.: Ovo. Ele vai papa ovo. Humm.. Que ovinho gostoso!... (Virando apagina). E depois, que que ele to fazendo? (Apontando a figura nolivro).
C.: Eu viu ele.
M.: Nao! Bebeu agua. Bebeu suco. (Vira a pdgina). Ele to papando?(Apontando a figura).
C.: Ele to papando.
M.: 0 que? 0 que que é isto? (Indicando a figura do livro).C.: E bola.
M.: Ndo! E maga.
C.: E magdaa!

M.: Humm! Ta papando magd.
C.: Ele to papando maga. (...)

Vemos que, nestas negociagoes, o formato "0 que e isso ? ", proprio dojogo de nomear, negocia inicialmente, no nivel da lingua, o SN sujeito. Eleimediatamente seguido de urn dos formatos do jogo de contar ("0 que eleestd/vai fazendo/fazer ? "), que comega a constituir o paradigma verbal.Estabilizado o dizer da agdo, segue-se novo jogo de nomear, que negocia,
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lingiiisticamente, o SN objeto, sua designagao e sua aceitabilidade.

0 que e isso? 0 que ele esta fazenclo? 0 que e isso?

265

0 ursinho vai papar
sentou para papar
vai papar

OVO

ele vai papar OVO gOStOSO

bebeu

esta papando

agua
suco

t4c1

ele (es)ta papando
maga
maga

5. ConsideragOes finais

Os resultados expostos acima demostraram as diferengas de sOcio-
construgao da acao, da linguagem e dos sujeitos entre dual criangas, de
insergdo sOcio-cultural diferenciada. Mostraram tamb6m como se articula, na
cotidianidade, o maquinario que faz (re)constituir e funcionar aquilo que os
autores marxistas chamaram de psicologia do corpo social ou ideologia do
cotidiano, aquele

da palavra exterior e interior desordenada e nao fixada
num sistema, que acompanha cada um de nossos atos ou gestos e
cada urn de nossos estados de consciencia..." (Voloshinov, 1929: 118)

Perguntavamo-nos, no inicio dente trabalho, como interpretar tais
diferengas e qual o impacto social de desenvolvimentos humanos tao
diferenciados. Constatavamos tambem que Priscila brinca, age, movimenta o
corpo, obedece, enuncia pouco e que Helena brinca, pede, exige, discorda,
comenta, faz o outro agir, é senhora de outra agdo e da situagdo.

Corn o perddo do trocadilho, talvez estejamos tratando de psicologia
dos corpos sociais: os dados fazem pensar num comportamento arraigado e
diferenciado em diferentes extragoes sociais. Talvez seja muito mais (ou muito
menos) complexo do que isto: idiossincrasias de rnicleos familiares de relagOes
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pessoais mde-crianga, ou regularidades de matrizes de atividade de grupos
sociais diferenciados podem estar intervindo.

Estas respostas so poderiam ser dadas pela intensificagdo de pesquisas
de mesmo tipo corn sujeitos pertencentes a diversificadas extragoes de classe,
no caso brasileiro. Claro esta, corn a insergdo em novos grupos, provocada
pela escolarizagdo, muito pode ter mudado no rumo de constituigdo destes
sujeitos, embora as pesquisas sobre letramento e escolarizacao apontem para
a preferencia geral dada pelo universo escolar as capacidades que estdo sendo
construklas por Helena e para suas possibilidades de escapar do fracasso
escolar.

Em todo caso, ester resultados levam-nos a reafirmar pelo menos duas
ideias: é possfvel fazer uma psicologia (e uma do cotidiano, no
sentido articulado por Vygotsky e pelo circulo de Bakhtin. Trabalhos de cunho
etnografico podem em muito contribuir para a descricao e explanagdo da sOcio-
construgdo da Nan como discurso e do discurso da agdo.

Em segundo lugar, reafirmamos a ideia de que a Teoria de Generos de
Bakhtin (1979a, 1979b)pode ser urn poderoso instrumental para a compreensdo
e explanacdo desta sOcio-construcao. A releitura da nogdo de genero
bakhtiniana proposta por Bernard Schneuwly (1994), que atribui aos generos
o estatuto de (mega) instrumentos no sentido vygotskiano e marxista do
termo para a construcao da linguagem, pode aqui, nao so contribuir, como
tambern ser estendida para a construgdo das formas de agir e de ser em
sociedade.

(Recebido em marco de 1998. Aceito em junho de 1998)
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UN ESTUDIO COMPARATIVO DE ABSTRACTS PARA

EVENTOS CIENTIFICOS EN INGLES Y ESPAS1OL

(A Comparative Study of Conference Abstracts)

Javier GARCIA -CALVO (Universidad Central de Venezuela)

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse a corpus of 185 conference
abstracts, written in either English or Spanish, to determine their internal
structure and specific linguistic features. Four variables were taken into
account (language, research area, moves and style) to establish similarities
and differences between the texts, in an attempt to determine possible
universal features of all abstracts. Results show that the abstracts analysed
share some of the features, but that there are also differences depending on
the language of the text and the area of research. These results seem to have
pedagogical implications for the teaching of writing of abstracts as well as
for reading these kinds of texts.

RESUMO: 0 prop6sito desta pesquisa e analisar urn corpus de 185 abstracts
de conferencia, escritos em ingles e espanhol, para determinar sua estrutura
interna e suns caracteristicas lingiiisticas especificas. Foram levadas em
conta quatro varidveis (idioma, area de pesquisa, "moves" e estilo) para
estabelecer semelhancas e diferencas entre os textos, em urn intento para
determinar possiveis caracteristicas universais de todos os abstracts. Os
resultados mostram que os abstracts analisados compartilham algumas das
caracteristicas, mas tambem ha diferencas que dependem do idioma do texto
e da area de pesquisa. Estes resultados parecem ter implicac5es pedagogicas
para o ensino de escritura de abstracts como tambem para ler estes tipos de
textos.

KEY WORDS: Writing; Discourse Analysis; Text Structure; Abstracts.

PAIAVRAS-CHAVE: Escritura; Andlise de Discurso; Estrutura de Texto; Abstracts.

0. Introduccion

En los tiltimos arios, y gracias al desarrollo de las tecnologias de la
informaciOn y la comunicaciOn, el resumen de una investigaci6n o abstract ha
adquirido un caracter privilegiado en las comunidades cientificas. Su breve
extension y su contenido (la esencia de una investigacion), permiten a los
investigadores actualizarse y conocer adelantos e innovaciones en su area de

7 63



270 D.E.L.T.A., Vol. 15, N°2

interes. Es por esta razOn que este tipo de texto ha sido ampliamente
investigado, analizandose aspectos tan disfmiles como rasgos linguisticos
(Gopnik, 1972), la estructura discursiva del texto (Graetz, 1985; Harvey, 1986;
Day, 1988; Gartland, 1993), la forma y funciOn de los abstracts en las areas
cientificas (Salager-Meyer, 1990, 1991, 1992), la percepciOn de los lectores
sobre la calidad de los abstracts (Gibson, 1993), y la relaciOn entre
caracteristicas lingUisticas y exit° o fracaso de los abstracts (Faber, 1996).

Sin embargo, la mayoria de las investigacionesrealizadas hasta elpresentese ha centrado principalmente en los abstracts que anteceden un articulo de
investigaciOn ya publicado y no en los abstracts que aparecen en los libros de
resilmenes de un congreso o un evento cientifico, los cuales solo recientemente
has recibido atenciOn por parte de los investigadores. Es fail enfatizar que losresiimenes de investigaciOn para congresos tienen como proposito no solo
condensar la informaciOn mas importante deun estudio, sino tambien despertar
la curiosidad e interes de otros investigadores, ademas de persuadirlos de la
importancia de una investigaciOn determinada. Por lo tanto, al momento deescribir el resumen, el investigador tiene que prestarle atenciOn tanto a la
forma como al contenido del texto que escribe.

En esta investigaciOn se analiza un corpus de resilmenes (abstracts) dereportes de investigaciOn para eventos cientificos, con el propOsito de
determinar su estructura interna y de especificar los rasgos linguisticos quelos caracterizan. Un estudio de este tipo se justifica en la medida en quepermite a los investigadores conocer acerca de la estructura del abstract y asimejorar su elaboraciOn de este tipo de textos.

Entre los estudios realizados con abstracts para eventos cientificos, enel area de la Lingiiistica Aplicada, cabe mencionar la investigaciOn realizada
por Kaplan et al. (1994), en la cual se propone una serie de criterionpara llegar
a una taxonomia del abstract para eventos cientificos; y las investigaciones
llevadas a cabo por Bolivar (1996, 1997a, 1997b,1998), en las cuales grupos de
abstracts son sometidos a un analisis linguistic° e interaccional, utilizando
para ello su propio modelo. Como resultado de estos analisis, se ha encontrado
que una cantidad considerable de abstracts no contiene las cuatro secciones
basicas recomendadas por las comunidades cientificas internacionales, es
decir IntroducciOn, Metodologia, Resultados y ConclusiOn. Sin embargo,
Bolivar (1996) argumenta que estos resultados no se deben necesariamente auna falta de rigurosidad cientifica por parte del investigador, sino a la influencia
del tipo de investigaciOn y el estado de la misma, para el moment() en que se
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escribe el abstract: los textos son mas completos en terminos del numero de
secciones que presentan cuando son restimenes de reportes de investigaciOn
y cuando el investigador ha avanzado en o ha terminado su investigacion.

Otro aspecto que ha lido analizadopor Bolivar (1997a, 1997b) es cuanta
informaciOn presenta el abstract y cuanta informacien promete. Esta
investigadora encontre que los abstracts escritos en espatiol y portugues
exhiben una mayor tendencia a tomar un caracter «promisorio», en comparaciOn
con los abstracts escritos en ingles, debido en gran manera a que son
restimenes de investigaciones no terminadas para el moment() de escribir el
abstracts.

Las investigaciones realizadas por Kaplan et al. (1994) y Bolivar (1996,
1997a, 1997b, 1998) nos permiten tener una vision general acerca de las
caracteristicas de estos textos en diferentes idiomas (ingles, espanol,
portugues). Sin embargo no existen estudios en los cuales se comparen
abstracts de diferentes disciplinas.

Una de las conclusiones de la investigaciOn llevada a cabo por Faber
(1996) es que el discurso escrito permite caracterizar a la comunidad cientlfica
de una determinada disciplina, y que ciertos rasgos de la produccion escrita
de una comunidad (jerga, lenguaje especializado) permiten determinar y
diferenciar su discurso disciplinario del de otras comunidades cientificas.
Tomando estos resultados en consideracien, ttendra alguna influencia la
disciplina o area de investigacion sobre la estructura del abstract, sus rasgos
lingidisticos y su estilo? i,Exhibiran los abstracts escritos por investigadores
en diferentes disciplinas e idiomas ciertos elementos lingilisticos y no
lingiiisticos quepuedan caracterizarlos? LI-labrarasgosuniversales que puedan
existir en todos los abstracts, sin importar el idioma o la disciplina?

Esta investigaciOn tuvo como propOsito fundamental determinar y analizar
la influencia de la disciplina y del idioma sobre la elaboracion de abstracts de
reportes de investigacion. Los propOsitos especificos fueron, por lo tanto, a)
determinar y comparar la estructura interna de abstracts escritos en ingles y
en espahol, de las areas de Lingiiistica y Biociencias; b) determinar y comparar
sus rasgos lingiiisticos, y c) determinar y comparar los estilos empleados en
los textos.
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1. Metodologia

1.1 Las variables del estudio

Para esta investigaciOn se tomaron en cuenta las siguientes variables:

a. La lengua o idioma en que fue escrito el abstract: ingles o espariol
b. La disciplina a la que pertenece el reporte de investigaciOn: Lingriistica

o Biociencias
c. El patron de organizaciOn del texto: uso de la macroestructura

semantica IMRC (IntroducciOn, Metodologia, Resultados, ConclusiOn)
d. El uso de elementos lingriisticos claves para caracterizar el estilo

empleado en el texto: informacien presentada e informaciOn prometida;
uso de evasiones y verbos modales.

1.2 El corpus

Se escogiO un corpus total de 185 abstracts, discriminados de la siguiente
manera:

A. SUBCORPUS ESPA&OL-BIOCIENCIAS: 50 abstracts en espariol de las areas

de Agronomia, Genetica, Neurociencias y Zoologia, tomados
aleatoriamente de los abstracts de reportes de investigaciOn publicados
en dos voltimenes de Acta Cientifica Venezolana (1994,1995). Estas
publicaciones contienen los abstracts de las XLIV y XLV Convenciones
Anuales de la AsociaciOn Venezolana para el Avance de la Ciencia.

B. SUBCORPUS ESPA&OL-LINGOISTICA: 50 abstracts en espariol del area de

la Lingriistica, tomados aleatoriamente de los abstracts de rep ortes de
investigaciOn publicados en los dos volumenes anteriores.

C. SUBCORPUS INGLES-BIOCIENCIAS: 35 abstracts en ingles del area
Biociencias, tomados aleatoriamente de los abstracts de reportes de
investigaciOn disponibles via Internet de las siguiente conferencias: la
Conferencia Anual de la Sociedad de Neurociencias (Alemania, 1996);
la IV Conferencia Internacional de Genoma Vegetal (Estados Unidos,
1996), y un a Conferencia Anual en el area de Ecologia Marina (Nueva
Zelanda, 1996).
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D. SUBCORPUS INGLES- LINGOISTICA: 50 abstracts en ingles del area de la
Lingiiistica, tornados aleatoriamente de los abstracts de reportes de
investigacien publicados en el libro de restimenes del Encuentro Anual
de la Asociacien Britanica de Lingiiistica Aplicada (BAAL) y del Octavo
Taller Euro-Internacional de Sistemica Funcional (celebrados en el Reino
Unido, en 1995 y 1996 respectivamente).

1..3 Los procedimientos

1.3.1 Identificacion y longitud de los textos

Los textos de cada subcorpus fueron numerados del 1 al 50 (o dell al 35).
Para cada uno de ellos se realize un contaje del ntimero de palabras, con el fin
de determinar su longitud, y poder establecer posteriormente el porcentaje de
palabras que corresponde a cada seccien del abstract.

1.3.2 Determinacien de la estructura interna de los textos

En cada texto se clasifice la informacien de acuerdo a la seccien del
abstract que representa: Introduccien, Metodologia, Resultados y Discusion.
Adicionalmente, se determine el numero de palabras de cada seccien y el
porcentaje que representa con respecto al total de palabras. Este analisis fue
corroborado por dos jueces independientes, a quienes se entregaron 20
abstracts cada uno (21.62% del total de abstracts), tomados aleatoriamente
del corpus de la investigacien. Ambos jueces estuvieron de acuerdo con el
investigador en un 89% y un 92%, respectivamente.

Asimismo, se determine que tiempos verbales se usaron en cada una de
las secciones de los textos, con el propesito de determinar el o los tiempos
verbales mas comunes. Con respecto a este punto, es importante seilalar que
de acuerdo a la descripcien del abstract propuesta por Graetz (1985), este tipo
de texto esta caracterizado por el uso del pasado simpley de la voz pasiva. Sin
embargo, nuestra experiencia como productores y lectores de restimenes de
investigacien nos indica que este no siempre es el caso. Es por ello que nos
interese investigar que tiempos verbales se usaron en nuestro corpus, y con
que frecuencia.

1.3.3.Identificacien de los elementos lingiiisticos claves para caracterizar el
estilo del texto

En cada abstract se identificaron los siguientes elementos: 1) informacien
presentada e informacien prometida, y 2) uso de evasiones y verbos modales.

7 7
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Los datos obtenidos se recogieron en una base de datos y se vaciaron
en tablas resilmenes, graficos de barra y graficos de tortas.

2. Resultados y DiscusiOn

2.1. Longitud de los textos

El contaje de palabras por abstract nos permitio observar que el nilmero
de palabras en cada texto vari6 de 65 (corpus InglesLingtiistica) a 399 (corpus
EspanolLingilistica). La Tabla 1 nos presenta el promedio de palabras para
cada una de las subcorpora analizada.

Espanol
Biociencias Lingtiistica

212.74 209.22
Biociencias

232.04
Lingiiistica

216.34

Tabla 1: Promedio de palabras por subcorpus

Por otro lado, la Tabla 2 muestra los porcentajes de textos que tienen un
maximo de 250 palabras.

In les Espanol
Biociencias Lingiiistica

69% 78%
Biociencias

68%
Linguistica

80%

Tabla 2: Porcentaje de abstracts con promedio
menor o igual a 250 palabras

Estos resultados parecen indicar que los investigadores estan tratando
de ajustarse a las normas internacionales sugeridas para la elaboracion de
abstracts (un maxim° de 250 palabras, ver Kaplan et al., 1994), al menos en
este corpus. Bolivar (1996, 1997b, 1998), quien analizO abstracts del area de la
Lingiiistica Aplicada, habia encontrado que los escritores hablantes de espatiol
y portugues tuvieron la tendencia a escribir textos que en promedio eran
mucho mas largos que el maxim° sugerido por las comunidades cientificas
internacionales. Nuestro estudio arroja resultados un tanto opuestos, ya que
son justamente los abstracts del area de Lingilistica los que se ajustan mas al
flamer° de palabras recomendado. La relativa uniformidad de longitud de los
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abstracts en nuestro estudio, tal como es expresado en la labia 1, pudiera
estar relacionada con la rigurosidad a que fueron sometidos en el proceso de
arbitraje, previo a su selecciOn como ponencias aceptadas, o simplemente al
hecho de que los textos provienen de diferentes eventos cientificos a los
textos analizados por Bolivar.

2.2 Estructura de los abstracts

El Grafico 1 muestra la distribucion de secciones en los cuatro subcorpora
analizados. Se observa que entre un 85% (subcorpus InglesBiociencias) y
un 100% (subcorpus EspaliolLingiiistica) de los textos contiene la secciOn
Metodologia. Por otro lado, se puede apreciar que los subcorpora del area de
Biociencias tienden a enfatizar mas los resultados que los abstracts de
LingUistica.

120

100

80

60 ---

40

20--:

0

M R

Espariol-Lingiiistica
Espanol-Biociencias

Ingles-Lingiiistica
0 Ingles-Biociencias

Grafico 1: Distribucion de las diferentes secciones,
por subcorpus (en porcentaje)

Ahora bien, i,que secciones son enfatizadas en cada subcorpus? El Grafico
2 muestra los porcentajes de abstracts que contienen la secciOn con mayor
nilmero de palabras. Podemos observar que en el caso del subcorpusEspariol
Linguistica, la secciOn Metodologia (M) es la que recibe mayor atencion, de
acuerdo al mayor nUmero de palabras que se destina a esta parte del abstract.
Para el subcorpus la seccion DiscusiOn (D) es la mas
importante, seguida por la Introduccion (I), y en tercer lugar la Metodologia.
En el subcorpus EspatiolBiociencias, dos secciones son casi igualmente
enfatizadas: Resultados (R) y Metodologia. El Ultimo subcorpus, Ingles
Biociencias, enfatiza 4 secciones casi por igual: Resultados, DiscusiOn,
IntroducciOn y Metodologia, en ese orden Se puede observar tambien que la
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secciOn Resultados es mas enfatizada en los subcorpora del area de Biociencias
que los del area de Lingilistica, y que la secciOn IntroducciOn tiene casi igual
enfasis en los cuatro subcorpora.

38%

D

D

36%

70
60
50
40
30
20
10

0

D

29%

I. IntroducciOn
M. Metodo
R. Resultados
D. DiscusiOn

Grafico 2: Porcentaje de abstracts que contienen
la seccion con mayor ntimero de palabras

Espanol-
Linguistica

Ingles-Linguistica

El 4 secciones

Espanol-
Biociencias

Ingl6s-
Biociencias

3 secciones 2 secciones

Grafico 3: Porcentaje de secciones presentes en los abstracts
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Con respecto al ntimero de secciones presentee en los abstracts (Grafico
3), encontramos algunas similitudes entre disciplinas. Se observa que el
porcentaje mas alto de los abstracts en Biociencias (entre 54% y 60%) contiene
4 secciones: IntroducciOn (I), Metodologia (M), Resultados (R) y DiscusiOn
(D), mientras que el porcentaje mas alto de textos en Lingiiistica (entre 52% y
60%) sOlo contiene 3 secciones (IntroducciOn, Metodologia y DiscusiOn). Un
porcentaje bajo de todos los abstracts del corpus (entre 8% y 14%) contiene
2 secciones (IntroducciOn y Metodologia).

Estos resultados serialan diferencias generales importantes entre los
abstracts de acuerdo a la disciplina a que pertenecen: los autores de los
abstracts de Biociencias tienen mayor tendencia a escribir textos mas completos
que los autores de los abstracts en Lingriistica. Asimismo, en los textos de
Lingriistica se tiende a favorecer y enfatizar mas la secciOn DiscusiOn que la
secciOn Resultados.

El analisis de la estructura interna de los textos nos proporciona una
primera aproximaciOn a la caracterizaciOn del abstract como genero discursivo.
Observamos que la secciOn Metodologia esta presente en casi todos los
abstracts, por lo que debe ser una informaciOn clave que debe ser incluida.
Las secciones IntroducciOn y DiscusiOn se encuentran en 60% o mas de los
textos, por lo que tambien parecen ser esenciales como estructura basica del
abstract. Estos resultados nos indican que, independientemente del area de
investigacien y del idioma en que esta escrito el texto, el escritor deun abstract
debe incluir al menos la secciOn Metodologia, mientras que las secciones
IntroducciOn y DiscusiOn son tambien elementos importantes del texto.

El corpus analizado nos seriala adicionalmente que un porcentaje
apreciable de investigadores no sOlo esta escribiendo abstracts que se ajustan
a la cantidad maxima de palabras recomendadas, sino que tambien estan
incluyendo todas o casi todas las secciones que definen la estructura del
abstract. Investigadores como Salager-Meyer (1990) y Bolivar (1996, 1997)
habian encontrado que muchos de los abstracts analizados eran incompletos
en su estructura interna, porque les faltaba una o mas secciones consideradas
esenciales (IntroducciOn, Metodologia, Resultados y DiscusiOn o IMRC).
Bolivar (1997) explica esta situaciOn relacionando la estructura IMRC con el
estado de la investigacidn, argumentando que los abstracts mas completos
son los que corresponden a informes de investigaciones ya concluidas. Debido
a que nuestro corpus estuvo conformado exclusivamente por informes de
investigacion, los resultados parecen avalar la hipOtesis de Bolivar en sus
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investigaciones.

Sin embargo, las diferencias importantes encontradas entre los
subcorpora con respecto a estructura interna nos indican que a ciertas
secciones se les dedica mayor numero de palabras por abstract que a otras, .y
que esto depende del area de investigaciOn y del idioma. Es asi como los
abstracts en ingles dedican mayor numero de palabras a la secciOn Discusion
que los abstracts en espaflol, lo que pudiera reflejar una diferencia cultural
expresada en los textos. Por otro lado, los abstracts en Biociencias dan mayor
importancia, de acuerdo al numero de palabras, a la secciOn Resultados que
los textos en Linglifstica. La explicacien de estos resultados p °dila estar dada
por la diferencia en el propOsito original de la investigaciOn. En las areas
cientificas, muchas de las investigaciones pudieran tener el fin de probar
algun nuevo tratamiento o procedimiento, por lo que el autor del abstract no
necesita it mas alla de la simple presentaciOn de los resultados de la
investigaciOn. En la Lingrifstica, los investigadores pueden no contentarse
con solo presentar resultados, sino que tambien quieren discutirlos y derivar
implicaciones de sus hallazgos. Tambien pudiera suceder que la presentaciOn
de datos numericos en un abstract, como es comfin en los textos en Biociencias,
sea en si suficientemente persuasiva para el autor, por lo que su abstract no
necesita agregar mayor informaci6n. Estos son aspectos que deberfan ser
investigados mas a fondo.

2.3 Rasgos lingrifsticos de la estructura

Los Graficos 4, 5, 6 y 7 muestran los porcentajes de uso de los tiempos
verbales en las diferentes secciones, por subcorpus. Como observaciOn general,
detectamos la presencia de diferentes tiempos verbales, y diferente uso de
ellos, en cada secciOn. Se utilizaron los tiempos verbales siguientes, en orden
de frecuencia: Presente simple, Pasado simple, Presente perfecto, Futuro simple,
Pasado perfecto y Presente continuo. El Presente simple su use con mayor
frecuencia en las secciones Introduccion y DiscusiOn que los demas tiempos
verbales, en todos los subcorpora. Este tiempo verbal tambien es el mas usado
en el resto de las secciones del subcorpus EspariolLingrifstica, y en casi
todas las secciones del subcorpus InglesLingrifstica. Sin embargo, en los
subcorpus del area de Biociencias, el tiempo verbal mas usado tiende a ser el
pasado simple, especialmente en el subcorpus EspariolBiociencias.
Observamos, entonces, que en general no existe uniformidad en el uso de los
tiempos verbales, y que este uso van-2 no solamente de acuerdo al area de
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investigaciOn, sino tambien de acuerdo con la secciOn del abstract.
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0 Presente Pres. Perf. Pasado Futuro

Grafico 4: Porcentaje de uso de los tiempos verbales en las diferentes
secciones (subcorpus InglesLingiiistica)

Estos resultados nos indican que la definicion de abstract propuesta
por Graetz (1985), en la cual se propone que el uso del pasado simple caracteriza
al abstract no es generalizable a todos los restimenes de investigaciOn, y que,
por el contrario, es el uso del presente simple el que tiende a caracterizar al
abstract.

Adicionalmente, se observa que los abstracts en el area de Lingiiistica
tienden a usar menor variedad de tiempos verbales que los textos en
Biociencias: mientras que en los primeros se evidencia el uso de 3 o 4 tiempos
verbales diferentes (presente simple, presente perfecto, pasado simple y
futuro), en Biociencias se usan hasta 6 tiempos verbales: ademas de los ya
mencionados, se usan tambien el presente continuo y el pasado perfecto, lo
que le da mayor variedad lingufstica a los textos de esta ultima disciplina.
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Grafico 5: Porcentaje de uso de los tiempos verbalesen las diferentes
secciones (subcorpus EspanolLingiiistica)
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Junto al uso de diferentes tiempos verbales, se observO tambien la
utilizaci6n de la forma infinitiva de los verbos en el subcorpus Espanol
Lingiiistica, en la secciOn Metodologia y, en menor grado, en la secciOn
IntroducciOn, siendo esta forma verbal inexistente en los demas subcorpora.

La voz pasiva se usO comunmente en los cuatro subcorpora, y apareciO

en todas las secciones, aunque en mucho menor porcentaje que la voz activa.
Se observO tambien que se usO en mayor grado en las secciones IntroducciOn

y Metodologia que en las otras dos secciones. La forma pasiva del pasado
simple se usO frecuentemente en estas secciones, para describir el
procedimiento llevado a cabo en la investigaciOn o en otras investigaciones
anteriores. La forma pasiva del presente simple, por el contrario, se usO

mayoritariamente en las secciones IntroducciOn y DiscusiOn. No se observ6

el uso de otras formas verbales en voz pasiva.
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M R D

DPresente Pres. Perf. DPasado

I. IntroducciOn
M. Metodo
R. Resultados
D. Discusion

Grafico 6: Porcentaje de uso de los tiempos verbales en las diferentes
secciones(subcorpusInglesBioencias)
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Este analisis de los tiempos y formas verbales usados en los abstracts
nos indica que de nuevo existen rasgos en comiln entre los textos. Es asi como
se observa un predominio de uso del presente simple en las secciones
IntroducciOn y DiscusiOn. Este uso casi exclusivo del presente simple se debe
al contenido expresado en estas secciones. La IntroducciOn de un abstract
tiene como prop6sito presentar informaciOn basica que debe conocer el lector
para entender el fenOmeno que hasido estudiado, es decir, el estado actual de
un fenOmeno o de una situaciOn, al cual se espera contribuir con informacion
adicional proveniente de la investigaciOn. Es lOgico entonces que se use el
presente simple para presentar esta informaciOn. Igualmente, la secciOn
Discusien contiene informaciOn sobre el estado actual del conocimiento
despues de analizar los resultados de una investigaciOn. He allf una posible
razOn para el uso del presente simple.

Por otro lado, existen diferencias importantes entre los subcorpora de
acuerdo al area de investigaciOn. Se observ6 que en Biociencias se usa mayor
variedad de tiempos verbales que en Lingiiistica. Tambien se detecta un mayor
uso del presente simple en todas las secciones para los subcorpora en
Lingiiistica, mientras que tanto el presente simple como el pasado simple se
usan comidnmente en las secciones de los textos en Biociencias. Este hallazgo
puede deberse a algo mas que una simple cuestiOn de estilo y de preferencias
en las diversas disciplinas, por lo que debe ser estudiado con mayor
profundidad.

El analisis de los tiempos verbales usados en los abstracts nos indica
que el area de investigaciOn impone ciertas restricciones a los escritores al
momento de elaborar el resumen de una ponencia: los linguistas tienden a
usar el presente simple en todas las secciones del abstract, mientras que los
escritores del area de Biociencias usan tanto el presente simple como el pasado
simple, dependiendo de la secciOn del texto.

2.4. Contenido expresado a traves de los tiempos y formas verbales

El uso de diferentes tiempos y formas verbales en las secciones de los
abstracts nos llevo a estudiar mas detenidamente que tipo de contenido se
estaba expresando con determinada forma verbal. Lo que encontramos a
continuaciOn representa una serie de rasgos que son comunes a todos los
abstracts, independientemente del idioma o area de investigaciOn.

En la secciOn IntroducciOn, el presente simple se usa para presentar
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aspectos tales como el estado actual de un fenOmeno o una situaciOn,

informaciOn basica acerca del problema que esta siendo estudiado,
conclusiones provenientes de otras investigaciones, planteamiento del
problema, justificacion de la investigaciOn, definiciOn de terminos, el objeto

de estudio, los objetivos y las metas de la investigaciOn. Por otro lado, el

presente perfecto se usa en esta seccion para presentar los estudios previos

realizados en el area, la metodologia empleada en otros estudios, y los estudios

previos realizados por el mismo investigador.

En el siguiente ejemplo, tornado de la secciOn Introduccien de uno de los

abstracts del area de Lingtilstica, ilustra el use de tiempos verbales diferentes

para diversos propOsitos:

El objetivo de este trabajo es determiner si los ninos desde
temprana edad tienden a preferir una estructura argumental
similar a la propuesta por Du Bois 1987. Se ha comprobado que
esta estructura existe tanto en el espanol hablado por adultos
como en diferentes lenguas, de tipo ergativo o nominativo. La

estructura argumental preferida (EAP) se fundaments, segtin Du
Bois, en las siguientes tendencies (las primeras dos son
gramaticales y la tercera, pragmatica): i) solamente una frase
nominal lexica (FNL) tiende a estar presente en los argumentos
principales del verbo dentro de una misma clausula, ii) de estar
presente, una FNL va a cumplir el rol sinttictico de S (sujeto de un

verbo uniargumental) si el verbo tiene un solo argurnento o el de

0 (objeto directo) si el verbo tiene dos o mots argumentos; iii) una

FNL que transmite informacion nueva tiende a aparecer en los
roles de S o de 0, pero no en el rol de A (sujeto de un verbo

multiargumental).

Se observa que el presente simple se usa primero, con el propOsito de

indicar el objetivo de la investigaciOn. Inmediatamente despues, el autor cambia

el tiempo verbal a presente perfecto, para presentar los antecedentes o
resultados de estudios previos realizados en el area. Finalmente, se usa de

nuevo el presente simple pare presentar informaciOn basica acerca de la EAP,

segtin Du Bois.

Para la secciOn Metodologia, el presente simple se usa cuando se quiere

dar informaciOn sobre la muestra o los sujetos, las categorfas de analisis y las

variables del estudio. El pasado simple es utilizado para presentar datos

776
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numericos y nominales, pasos de la investigacien, los instrumentos utilizados,
las pruebas estadisticas, el tratamiento, y la muestra o sujetos. El pasado
simple en forma de voz pasiva se usa casi exclusivamente en esta seccion para
identificar los pasos de la investigacion. Como ejemplo, observemos la secci6n
Metodologia de otro abstract en el area de Lingiiistica:

Los hablantes de la muestra son nativos de Caracas, y estan
estratificados por edad, sexo y nivel socioeconornico. Los grupos
generacionales seleccionados pertenecen a los niveles
socioeconornicos alto, medio y bajo. Procedimiento: se extmjeron
todas las chiusukts que registrar la ausencia y presencia de la
proposicion de con ayuda del programa CLAN (Computerized
Language Analysis, cf. MacWhinney, 1991).

Con respecto a la seccion Resultados, el presente simple se prefiere para
describir la muestra obtenida, mientras que el pasado simple se utiliza para
presentar los resultados generales o datos especificos. La seccion DiscusiOn
usa casi exclusivamente el presente simple, asi que es este el tiempo verbal
usado para expresar su contenido.

Estos resultados indican que el use de los tiempos verbales en las
diferentes secciones depende de la funciOn comunicativa que tenga
determinada informaciOn dentro de la secciOn. Es importante entonces que el
escritor de abstracts conozca que tiempos verbales se usan cormInmente para
expresar determinada funci6n comunicativa.

2.5 Elementos lingiiisticos claves para caracterizar el estilo del abstract

Aunque el estilo empleado vario de abstract a abstract, se encontraron
elementos en comtln dentro de cada subcorpus.

2.5.1 Informacian presentada y prometida

ESPA5I0L-BIOCIENCIAS: Encontramos que la informaciOn presentada en el
abstract variaba de acuerdo con el prop6sito o meta de la investigaciOn.
Si el prop6sito es obtener mayor informacion sobre un animal o una
planta, el abstract generalmente finaliza con la seccion Resultados. Por
el contrario, si el proposito del estudio es ensayar una nueva tecnica
experimental, innovar de algtma forma, o resolver un problema, se incluye

7 7 7
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entonces la secciOn DiscusiOn, donde se evallian los resultados y se
puede promover la realizaciOn de investigaciones adicionales en el area.
La DiscusiOn contiene muchas veces la importancia del estudio, como
base para futuras investigaciones, o como innovador en cierto campo o
aspecto (por ejemplo, «Este estudio plantea nuevos enfoques...», «Los
resultados obtenidos permitiran determinar...»).

Con respecto a la informaciOn ausente en el texto, algunos abstracts
prometen parte de los resultados de la investigacion, posiblemente porque
todavIa se encuentra en curso al momento de elaborar el abstract, en cuyo
caso se tienden a usar frases como <dos resultados preliminares», <dos primeros
resultados», o oalgunos resultados». La discusiOn de los resultados es otra
informaciOn que se promete o se anuncia, como un element() persuasivo dentro
del texto. El estudio del use de la persuasiOn en textos como los abstracts no
estuvo dentro de los objetivos originales de este trabajo, pero es un area que
merece ser estudiada con profundidad.

INGLEsBiociENciAs: Existe la tendencia a incluir la secciOn DiscusiOn en
el abstract, independientemente del proposito original de la investigacion.
Un porcentaje reducido de abstracts (18%) no incluye esta secciOn, y
los textos que no presentan la secciOn Resultados generalmente finalizan
el abstract con una discusiOn. En cualquier caso, los abstracts en este
subcorpus prometen menos informacion que los demas textos.

EspAicroLLINGuisTicA: El abstract tiende a enfatizar los resultados y/o
conclusiones, sin apelar a lo innovador que pueda ser el estudio o a sus
implicaciones. Tambien se observa que un porcentaje bastante alto de
abstracts (79%) finaliza con los resultados, sin entrar en un analisis o
discusiOn de los mismos. En este caso se asemejan a varios de los textos
del subcorpus EspaiiolBiocienci as. Los abstracts que solo llegan hasta
la secciOn Resultados muchas veces prometen la discusiOn de los
resultados o de sus implicaciones. Una vez mas, pareciera que el estado
de la investigacion al momento de elaborar el abstract influye sobre su
estructura.

INGLEsLINGefsTicA: Un porcentaje reducido de textos (37%) contiene la
seccion Resultados, y los datos aqui presentados se expresan de una
forma general. Para contrarrestar esta falta de especificidad, el abstract
tiende a enfatizar la secciOn DiscusiOn, en la cual se seflalan aspectos
como el caracter innovador del estudio, o se enfatiza el vacio de
conocimiento que se tenfa en determinada area antes de la investigaciOn.
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Con respecto a la informaciOn prometida, el escritor puede usar parte de
la seccion Discusion para prometer, o anunciar, las implicaciones
pedagogicas que pueda tener la investigaciOn. Tambien se pueden
prometer los resultados -mas especificos, ademas de los ya presentados
en la seccion Resultados.

2.5.2 Uso de verbos modales y evasiones

Se observo la tendencia en todos los textos a usar verbos modales y
evasiones (hedges en ingles) para discutir los resultados. Algunos ejemplos
de estos recursos son: «Estos resultados sugieren», «X parece ser el resultado
deo, oX sugiere la posibilidad de que», «un mapa tentativo podrfa ser»,
parece no ser» Estas expresiones son usadas en la seccion DiscusiOn cuando
el autor quiere explicar los resultados obtenidos en su investigaciOn, pero no
quiere comprometerse, expresando por lo tanto un cierto nivel de inseguridad
con respecto a Ias explicaciones dadas. Este tipo de expresiones tambien
puede ser usado para mitigar la fuerza ilocutiva de las expresiones usadas por
el escritor, en gran parte debido a que este se esta moviendo en el ambito de
posibilidades.

El uso de evasiones y verbos modales se reduce drasticamente o es
inexistente cuando se presentan datos numericos concretos, o cuando el autor
piensa que ha demostrado algo. El lenguaje se vuelve entonces mas asertivo
y contundente. Es comfm el uso de expresiones como «Los resultados indicano,
«El estudio demuestra», «X determina». Para enfatizar este lenguaje asertivo,
es comtin el uso de la primera persona singular para asegurar algo (por ejemplo,
0I show», «I demonstrate», «I argueo). Sin embargo, el uso de la primera
persona singular fue mucho mas comun en los abstracts escritos en ingles,
por lo que puede deberse a diferencias culturales en cuanto a estilos de
persuasiOn.

3. Conclusiones

Esta investigaciOn tuvo como propOsito fundamental establecer las
caracterfsticas lingiifsticas y discursivas del abstract de informes de
investigaciOn para eventos cientlficos. En este sentido, encontramos que los
textos analizados tienen caracterfsticas comunes, que podrfan caracterizar a
cualquier abstract, asf como otras caracterfsticas que dependen mas del area
de investigaciOn o.del idioma empleado.

Entre las caracterfsticas comunes a todos los textos encontramos la
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tendencia de los textos a ubicarse dentro del maxim° de palabras sugerido por
las comunidades cientfficas internacionales. Aunque estos resultados pueden
tener diversas explicaciones, nos gustarfa creer que los investigadores
venezolanos y latinoamericanos en general estan ahora mas conscientes acerca
del maximo de palabras recomendado para un abstract de conferencia y de la
importancia de resumirlo mas importante de una investigaciOn para facilitar la
comunicaciOn entre las comunidades cientfficas.

Otras de las caracterfsticas de los abstracts es la presencia de la secciOn
Metodologia. Esta secciOn se encontr6 en 83% a 100% de los textos, por lo
que parece representar informaciOn que debe existir en todo abstract. Las
secciones Introduccion y DiscusiOn tambien son comunes, aunque en menor
grado.

Se observa tambien que existe un predominio del use del presente simple
para las secciones Introduccion y DiscusiOn. Adicionalmente, se detectO que
algunos contenidos son expresados preferiblemente en determinado tiempo
verbal.

Por otro lado, el analisis de la informaciOn que es presentada y de la que
es prometida en los textos nos permite sugerir que tanto la estructura como elcontenido del abstract pueden ser influenciados por el estado de la
investigaciOn al momento de escribir el abstract y/o por los objetivos originales
de la investigaciOn. Para el caso de los abstracts del area Biociencias que no
presentan la secciOn DiscusiOn, el autor puede haber decidido que es suficiente
dar los resultados de su estudio, y que no es necesaria mas informacion paralos fines de resumir la investigaciOn en forma de abstract, debido en gran
parte a que los objetivos iniciales de su estudio fueron cubiertos con estos
resultados. En otros casos, pareciera que el autor, al momento de redactar el
abstract de su investigaciOn, no tiene todos los datos disponibles, o se
encuentra en el proceso de analisis de los resultados, por lo que solamente
puede sugerir algunos puntos generales como discusiOn, o dedicarse a
prometer informaciOn que posiblemente ya tendra para el momento de presentar
su ponencia.

Asimismo, el analisis de los textos nos indica que la forma de expresiOn
de los enunciados variard dependiendo del tipo de informaciOn que se presenta:
sera mas asertiva y precisa cuando se presenten datos concretos, y utilizard la
modalidad y la evasion cuando se tratan de interpretar resultados y hallazgos.
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4. Implicaciones y recomendaciones

Los resultados de este estudio sugieren varias implicaciones pedagOgicas.
Una de ellas se relaciona con la enserianza de la lectura de abstracts dentro de
un curso de Ingles con Prop6sitos Academicos. Conocer cOmo se estructura
la informaciOn en un abstract, que secciones son mas comunes y que tipo de
informaci6n presenta cada una puede ayudar a los lectores que se incian en la
lectura en ingles a comprender la informaciOn presentada en un abstract. Por
otro lado, determinar la funcion comunicativa de cada secciOn del resumen
tambien puede ayudar a su comprensiOn. Igualmente, saber que diferentes
areas de investigaciOn tienen diferentes formas de expresarse por escrito
ayudarla a lograr una lectura mas eficiente del abstract.

Este estudio tambien proporciona informaciOn a los investigadores y
miembros de las comunidades cientificas para elaborar mejores abstracts y a
tener mayor acceso a los eventos cientfficos, tanto en el ambito nacional como
internacional. Por ejemplo, los investigadores de lengua hispana que escriben
sus abstracts en ingles para enviarlos a congresos internacionales, se
beneficiarfan al conocer cuales son las convenciones utilizadas cuando se
escribe un resumen en ingles, que partes son mas comunes, y que estilo se
tiende a usar. Estos conocimientos permiten que exista una mayor posibilidad
de que el resumen sea aceptado por los organizadores del evento internacional,
y asi contribuir a la globalizaciOn de las investigaciOn cientIfica.

Se recomienda, sin embargo, realizar investigaciones adicionales, con un
corpus que abarque otras areas de investigaciOn. Igualmente, se recomienda
estudiar las preferencias de varios tipos de lectores por determinado abstract,
y comparar estos resultados con las caracterfsticas de estos textos descritas
en este estudio.

(Recebido em setembro de 1998. Aceito em novembro de 1998)
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ABSTRACT: The study reports the results of the exploration of a machine-
readable corpus of Brazilian Portuguese. The corpus was collected from
news distributed on the Internet. The news items themselves consisted of
excerpts from newspaper stories and TV transcripts. The focus of the paper is
on the description of selected language features needed for the production
of teaching materials for private Portuguese classes in Britain. Several lexical
and grammatical items are described using corpus linguistics tools in what
amounts to pioneering work on corpus analysis of Portuguese. The paper
concludes that guidance provided by existing reference materials such as
textbooks, grammars and dictionaries are inadequate since these sources
are not based on samples of authentic language.

RESUMO: 0 presente trabalho apresenta os resultados da explomedo de um
corpus eletronico de portugues do Brasil. 0 corpus foi coletado a partir de
noticias distribuidas na Internet pela Radiobrds. As noticias foram retiradas
de reportagens de jornais e de transcrieoes de noticias de TV A enfase do
trabalho e a descried° de algumas caracteristicas lingiiisticas necessarias
para a produedo de materiais para aulas particulares de portugues
oferecidas na Gra-Bretanha. Ao apresentar a descried() de varios itens
lexicais e gramaticais dentro do paradigma da lingiiistica do corpus, o
trabalho oferece uma contribuiedo pioneira no sentido de iniciar a
lingiiistica do corpus do portugues. 0 trabalho conclui que o tipo de suporte
disponivel em materiais de referencia existentes como livros de curso,
gramaticas e diciondrios tendem a ser inadequados para o aluno de
portugues como lingua estrangeira jft que eles net° se baseiam em amostras
autenticas de linguagem como aquelas proporcionadas por urn corpus
eletronico.

KEY WORDS: Corpus Linguistics; Teaching Portuguese as Foreign Language;
Corpus-based description of Portuguese.

* Earlier versions of this paper were presented at the Teaching and Language Corpora
conference (TALC96), University of Lancaster, Lancaster, UK, August 1996, and at the
Language Research Unit, University of Birmingham, UK, March 1997.
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PAIAVRAS-CHAVE: Lingiiistica do Corpus; Ensino de Portugues como Lingua
Estrangeira; Descrictio do Portugues baseada no Corpus.

0. Introduction

The aim of the study presented here is to report on an initial exploration
of a corpus of Portuguese which was compiled in the mid 1990's in the University
of Liverpool, the Corpus of Brazilian Media Portuguese (CBMP). The corpus
was used for assisting in the creation of materials for teaching Portuguese as
a foreign language to private students in Britain. Nevertheless, the focus of
the present paper is on the reporting of the description of Portuguese, and not
on presenting the materials used in the classes. The students were adults who
wanted one-to-one private tuition in Brazilian Portuguese for a range of
purposes. The classes were not part of any teaching program associated with
the University of Liverpool. The information obtained by analysing the corpus
for was used to illustrate, expand on and even question the information
provided by reference materials such as grammars, textbooks and dictionaries.
The emphasis throughout was in obtaining authentic evidence for particular
teaching points.

The paper is also concerned with extending the kinds of analyses
developed for the exploration of corpora of English to the analysis of
Portuguese. As such, the project reported here can be seen as fitting in a
small body of pioneering research devoted to the compilation and description
of corpora of Portuguese. Although other corpora of Portuguese have been
around for some time (e.g. Borba-Ramsey Corpus in ACL, 1994; Contemporary
Corpus of Portuguese in ELRA 1998; PORTEXT Corpus in Maciel, 1997), the
corpus introduced in this paper is the first one in the available literature which
was used for teaching Portuguese as a foreign language using the methodology
of corpus linguistics (e.g. Kennedy, 1998; McEnery e Wilson, 1996; Sinclair,
1991). The kinds of analysis carried out included collocation and induction of
patterns of cooccurrence and extraction of word frequency information. Another
important feature is that the corpus was made available to the research
community through the Internet for some time, which meant that different
researchers in various parts of the world used it for purposes other than
teaching. Hoey (1996), for example, used a subset of the CBMP to compare the
usage of 'reason' and `razdo'. The corpus has also been indexed on numerous
web pages devoted to corpus linguistics as the only corpus of Portuguese.
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1. The CBMP corpus

Machine-readable corpora of Portuguese are recent. The B orba- Ramsey
corpus is perhaps the first corpus of Portuguese which was made available to
a large audience; it was published on CD-ROM in 1994. In 1995 the newspaper
Tolha de S. Paulo' published its first full edition on CD-ROM, which, although
not strictly a corpus, can be used as corpus data.

In 1994, a project in Liverpool University was started which was aimed at
collecting a corpus of contemporary Portuguese. The corpus was called
`CBMP', for 'Corpus of Brazilian Media Portuguese', and it was so named
because it was made up of newspaper and magazine clippings and TV
transcripts. These were distributed by e-mail to subscribers of an information
service sponsored by Brazilian research funding agencies. The texts and the
transcripts in the corpus were published or broadcast conventionally. The
CBMP has 4.075.335 words, which places it on the 'small' end of the scale for
present-day corpora. Nevertheless, it is larger than other much-cited corpora
of English such as the Brown or LOB, and therefore it is not too small to
provide useful information about language in use.

The texts included in the corpus are contemporary. This means that the
language represented in the corpus is as close as possible to the language of
the press in Brazil in the early 1990's. This also enables the corpus to be used
as a source of texts for developing materials for language teaching. This is an
important point since the availability of Brazilian newspapers and magazines
abroad was very limited before the late 1990's, and therefore the CBMP was a
source of fairly recent materials about Brazil.

In this paper, the focus will be on the exploitation of the corpus for the
teaching of Portuguese as a foreign language. The main motivation for using
a corpus rather than the existing materials for teaching Portuguese as a foreign
language was that the latter were generally based on invented examples. Those
involved in the lessons also recognized that the use of authentic materials
was essential for language learning. In addition, previous reports on using
corpora in language teaching, mainly through concordancing (explained in
the next section), showed that exposing students to corpus material had
important benefits (see next section).

The corpus was used in the preparation of materials in two main ways.
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First, as a source of data for description of the Portuguese language, or atleast, that variety which was included in the corpus (newspaper texts andtelevision transcripts) prior to the preparation of teaching units. Thedescription was carried out using computational techniques, and the aim wasto describe features of the language which were relevant for the lessons. Andsecond, as a source of examples to illustrate particular language points. Thiswas done in a number of ways, including lists of examples, patterns, andconcordances (see next section).

The lessons which were taught using corpus materials were individualclasses offered to British English speakers in Liverpool. The paper will reporton the description of several features of Portuguese which formed part ofteaching units. For the most part, the corpus was used to describe aspects ofthe language which reference materials (textbook, grammar, and dictionary)did not deal with or dealt with unsatisfactorily. In the first part, the paper willprovide a brief discussion on the usefulness of corpora in language teaching.In the second part, a description of selected language items will be offered.
2. The corpus in the classroom

One of the ways in which language samples from the corpus werepresented to the students was through concordances. A concordance is a listof the occurrences of a given word (or words) in a corpus. The kind ofconcordance used here is that known as KWIC, or Key Word in Context. Inthis kind of concordance, the word searched for (the 'keyword') appears inthe center of the listing surrounded by a portion of the text that occurred nextto it in the corpus. By observing the kinds ofwords appearing near the keyword(the co-text), the analyst or the student can gain insights about collocations,or groups of words that tend to occur near each other.

The concordances were printed out on paper and used as worksheets. Anumber of activities was carried out using the concordances, but a detailedaccount of these is beyond the scope of this paper.

The main reason why concordances were adopted as a technique forexploring the corpus with the students was that they provide students withthe opportunity to engage in discovery activities. It is argued thatconcordances have a positive impact on the learners, the teachers and onlanguage learning itself (Johns, 1994). Learners become very effectiveresearchers because concordances provide motivation for inquiry and

786
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speculation. In addition, as soon as they start working with the data themselves,
students they become active researchers instead of passive recipients of
knowledge. As Johns (1994) aptly puts it, research is too valuable a tool to be
left in the hands of researchers'. Similarly, teachers are no longer the fount of
all knowledge, since they can resort to the corpus for answers. In trying to
make sense of their data, students generate their own explanations which are
arguably better learned than ready-made rules from the textbook. In this context,
the role of the computer is that of 'informant not surrogate teacher' (unlike in
CALL, for example) (Murison-Bowie, 1996: 39), that is, concordancers and
computerized corpora are not seen as substitutes for the teacher; rather these
elements are seen as tools to be used by the teacher with his or her students.

There were two main ways in which concordances were used in the
classes. One was by following the inductive approach, which goes from the
bottom up, that is, from inspection of the data up to a generalization. The other
way was by using the deductive method, which goes from the top to the
bottom, that is, from a rule or hypothesis to the data, ending with a revised
hypothesis. Neither approach is without faults. The alleged problem with the
inductive approach is that the student is not 'encouraged to (...) to test [their]
conclusions' (Murison-Bowie, 1993: 46). The argument against a purely
deductive method is that hypotheses can be confirmed or rejected wrongly
due to a lack of evidence, since no corpus is complete, especially small ones
such as the CBMP. In general, students tended to adopt an approach depending
on their initial interests. If they had a hypothesis, then they would more
naturally follow a deductive approach. In the absence of a working hypothesis,
students would tend to take an inductive approach.

3. Exploration of the corpus

Two kinds of information were drawn on in the description of the corpus:
frequency and collocation. For details about the frequency of words in the
corpus, we employed the WordList tool in WordSmith Suite (Scott, 1996).
WordSmith is a computer program that offers tools for the analysis of language
in collections of texts (Berber Sardinha, 1996).

For collocations, we employed concordances. The concordances were
generated using the Concord Tool in WordSmith. The Concord allows the
user to obtain concordances easily and quickly. It also provides access to
lists of collocates, or those words that occur near the keyword at a frequency
determined by the analyst. The maximum distance between the keyword and
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its co-text is the (collocation) span, measured in words. For example, a span of
3 words on either side of the node means that the words that are no further
than three words to the left or to the right of the keyword are counted as
collocates.

In this study, the collocation span varied from two to five words on
either side of the node. The two-word span was tried first, and if this did not
return at least 20 collocates of frequency 2 or higher, then the span was widened.
The threshold of 20 collocates is an informal parameter used by corpus analysts
(Kilgariff, 1998).

Once the collocates were obtained, a 'structure' was generated (cf. Francis
and Hunston, 1996), which is a generalization about the usage of the search
word based on its collocates. Structures were accompanied by examples. After
that, a 'pattern' was produced, which is a more abstract generalization. By
comparing patterns, it became possible to see more clearly what the similarities
and differences between the words were. No statistical tests were carried out
on the strength of the association among each search word and its collocates
because the primary aim of the investigation was not to obtain final answers
about patterns in Portuguese, but rather to allow those involved in the lessons
to gain insights into the usage of words based on authentic evidence.

The fundamental notion applied to the analysis is that distinct senses
are identifiable as distinct cooccurrence patterns (Sinclair, 1991). Hence, if the
analyses revealed different patterns for the words under investigation, this
would indicate different senses. Once these patterns had been specified,
concordances showing these patterns were run and printed out.

Another guiding principle in the preparation of materials was the
frequency of items in the corpus. It was felt that this information was relevant
and should be passed on to the students. Information on frequency is not
available to native speakers through introspection, and needs to be obtained
from a corpus. As Sinclair and Renouf (1988: 151) comment, this is a feature
common to users of any language:

`the human being, contrary to popular belief is not well organized
for isolating consciously what is central and typical in the
language; anything unusual is sharply perceived, but the
humdrum everyday events are appreciated subliminally'.
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4. Individual language items

In this section we present a sample of the analyses we carried out using
the CBMP corpus. The individual analyses were prompted by questions asked
by the students during the classes.

One of the features of Portuguese which caused the students trouble
was the future tense. In Portuguese, the future can be formed either by inflecting
the verb or by using an auxiliary verb plus an infinitive. The latter is called the
periphrastic future and native speaker intuition tells us it is the most common
form of the future in Brazilian Portuguese. However, even recently published
grammars do not recognize this fact, giving more space to the inflected form
(e.g. Mesquita, 1994); the periphrastic form is simply included as colloquial
usage restricted to speech. As a result, when students resorted to grammars,
they usually found they gave emphasis to the inflected future, while speakers
use the periphrastic future.

The periphrastic future is formed by the verb 'h.' (conjugated as 'you',
`vai', vamos', or `vdo') plus an infinitive. The form `vai' is the 41st most
common word across the corpus, with 8001 occurrences (0.2% of the corpus);
significantly, of its 20 top collocates, 16 were infinitive verbs. This suggest
that one of the main uses of the form `vai' is to form the future, and not as an
independent verb. The most frequent inflected future form is `serdo' which is
4 times less frequent than `vai', with 2200 occurrences (0.1 % of the corpus).
According to the corpus, then, the periphrastic future seems to be the most
common future form, despite what the grammars say. As a result, we decided
to emphasize the periphrastic future with our students. In the case of the
future, then, frequency information was crucial in deciding which forms to
teach, unlike in the case of the prepositions discussed above.

Another problem that the students faced relates to the verbs 'saber' and
conhecer' which normally translate into English as 'to know'. Conventionally
a distinction is made in bilingual dictionaries and coursebooks between 'to
know something' and 'to know somebody'. If you know something, the verb
can be either 'saber' or `conhecer'; if you know how to do something, the verb
is `saber'; but if you know somebody, the verb is `conhecer'. The problem
with this rule is that it does not specify what the verb should be when it
precedes 'something'. According to the rule, these two verbs are
interchangeable when they mean 'to know something'. The decision was then
taken to search the corpus for possible differences in complementation between
the two verbs.

789
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In the corpus, the verbs have different frequencies (see Table 1) which is
a first indication that in contexts where it is meant 'to know something', 'saber'
may be the unmarked choice. Nevertheless, the frequencies alone did not
answer the question about the differences in complementation. A description
of patterns was then carried out.

Rank
961
3361

Item
Saber
Conhecer

Frequency
484
108

TABLE 1: Rank and frequency of 'saber' and `conhecer'

Position of collocate' Saber Conhecer

15t to the right

2" to the right

se (if), a (the-fern), do (of the-
masc), como (how), o (the),
que (that), da (of the-fem),
onde (where), qual (which),
quern (who)

detalhes (details), programa
(program), projeto (project),
resultados (results), numeros
(numbers), objecooes
(objections), parque (park),
projetos (projects) alidade
(reality), rendimento (yield)

o (the-masc), os (the-
masc-pl), a (the-fern), as
(the-fem-p1), urn (a-masc),
detalhes (details)

opiniao (opinion), oripem
(origin), noticia (news),
causa (cause), decisaes
(decisions), declaracao
(statement), destino
(destiny), detalhes (details),
fraudes (frauds), numero
(number), resultado
(result), ritmo (rhythm),
rumo (direction)

TABLE 2: Frequencies and collocates of 'saber' and `conhecer'

The first collocates to the right of the verb in Table 2 indicates that what
distinguishes these two verbs is that 'saber' is followed by conjunctions,
such as 'se' (if) and `como' (how), and by the contracted preposition 'do' .

What both verbs have in common is that they are both followed by articles
like 'o' (the-masc) and 'a' (the-fem) which matches the translation 'know
something'. What was needed next was to know which words followed these
articles. Table 2 also displays the second collocates to the right which are
nouns. There seemed to be an interesting trend here. Out of the 13 nouns that

The minimum frequency of collocates is 2, except for the first ones to the right of
`saber'.
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collocated with 'saber', 10 were singular: `opinido', `origem', `noticia', `causa',
`declaragdo', `destino', `ntimero', `resultado', `ritmo', and `rumo'. Based on
this information, the patterns in Table 3 were produced. 'Saber' is followed by
a preposition or a subordinate conjunction; both 'saber' and `conhecer' are
followed by an article, but 'saber' seems to be followed by a singular noun.
Note that none of the patterns emerging from the corpus includes the traditional
`verb + Personal Noun' and 'verb + Infinitive verb' patterns which are
commonly used to teach `conhecer' and 'saber', respectively.

Pattern Verb
Verb+de(prep) saber
Verb+conj saber
Verb+article saber / conhecer
Verb+article + sin 'ular Noun saber

TABLE 3: Patterns of 'saber' and `conhecer'

The second person pronouns is another area about which the corpus
supplied details. In the tables of conjugations found in grammars students
normally come across the second person pronouns `tu' and `vOs', but in most
contexts across the country these pronouns have been replaced with `voce'
and `voce's'. Their corpus frequencies reflect this situation. `Voce' appears
112 times, and `vocas' 44 times, whereas `vOs' appears only 8 times and `tu'
only 6 times. This information was used as evidence to persuade students to
ignore `tu' and 'yes' in conjugation tables since they would rarely come
across these pronouns and the verb forms associated with them in authentic
newspaper texts.

5. Final comments

In this paper, lexical and grammatical items were described through
inspection of a corpus of Portuguese. In general, the information available
from inspection of the corpus was in conflict with the information found in
reference materials. This seems to be the case because Portuguese grammars,
dictionaries and coursebooks have largely been based on intuition rather
than on authentic data. When authentic examples are provided at all, these are
inevitably from literary fiction, a variety which is still regarded as the norm, but
which does not reflect the language used on daily basis in Brazil. The general
conclusion is that guidance provided by existing reference materials is
inadequate in that they fail to provide evidence of language in use.
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Despite its restricted size, the CBMP has provided detailed evidence for
various patterns. Significantly, evidence of this kind was not available to the
native speaker teachers from intuition and had to obtained through inspection
of the corpus.

There are several limitations which may be overcome in further research.
First, the small size of the corpus. A larger corpus should provide evidence of
a wider range of patterns while at the same time giving more details on the
patterns which emerged so far. Second, the narrowing of the collocational
span from five to two words in some cases may have limited the range of
patterns that might actually exist. Finally, collocational significance was not
computed for the collocates, which would have been instrumental in ruling
out spurious associations. These limiting factors may have led to a
simplification of the patterns obtained here, but whether this is true or not can
only be attested through access to a larger corpus and more powerful
computational tools. At any rate, these limitations do not compromise the
findings since the aim of this exercise was to obtain evidence of language in
use for pedagogical purposes rather than to describe a variety of the
Portuguese language.
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REFLEXOES EM TORNO DE UM CONCEIT° PSICOLINGIASTICO DE TIPO DE TEXTO*

(Some Reflections Around a Text Type Psycholinguistic Concept)

Adair BoNINV (Universidade Federal de Santa Catarina)

ABSTRACT: The text type concept, after a phase in which it was focused on a
cognitive view by van Dijk, based on the cognitive schemata theory of
Rumelhart, became an object of study by other researchers (Adam, Swales) in
new perspectives. These recent studies strengthened the debate, providing
theoretical material for the re-discussion of the concept of type in
psycholinguistic terms. Using a methodology of bibliographic research, the
present article proposes to retake a discussion about textual superstructure.

RESUMO: 0 conceito de tipo de texto, apOs uma fase em que foi enfocado sob
urna otica cognitivista por van Dijk, corn base na teoria dos esquemas
cognitivos de Rumelhart, passou a ser objeto de estudo de outros pesquisaores
(Adam, Swales) sob novas perspectives. Estes estudos recentes revigoraram
o debate, proporcionando material teorico para a rediscussao do conceito
de tipo em termos psicolingiiisticos. Utilizando uma metodologia de pesquisa
bibliografica, o presence artigo pretende, assim, retomar a discussao sobre
a superestrutura textual.

KEY WORDS: Psycholinguistics; Discourse Processing; Text Type; Superstructure.

PALAVRAS-CRAVE: Psicolingilistica; Processamento do Discurso; Tipo de Texto;
Superestrutura.

0. Introducdo

0 tipo de texto em Psicolingiiistica tern sido denominado tradicionalmente
esquema textual (Bartlett, 1954) e tambem superestrutura textual (van Dijk, 1977,
1978, 1990, 1992b). Assimconcebido, o tipo corresponde a um esquema cognitivo
que se comphe de partes caracterfsticas organizadas por uma sin taxe particular
e esta arquivado na memoria de longo prazo do individuo para servir como
recurso nas tarefas comunicativas nos sentidos de recepgdo e producao
lingiiistica (input e output lingiiisticos). 0 esquema cognitivo e, conforme
Rumelhart e Orttony (1977) e Rumelhart (1980), uma estrutura conceitual abstrata
arquivada na memoria querepresenta um conceito generico atraves de variaveis
atualizaveis face a objetos, situagoes, eventos e sequencias de aches.

1 Doutorando em Linguistics na Universidade Federal de Santa Catarina.
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Ate o trabalho de Bartlett, desenvolvido na decada de 30 deste seculo, otipo de texto nao havia lido pensado como uma estrutura cognitiva. Na decadade 70, varios autores abordaram o tema imprimindo-lhe uma perspectivacognitivista. Entre eles, van Dijk que criou o conceito de superestrutura apartir da concepgao de Bartlett, da descrigao da narrativa de Labov (1979), deinspiragao sociolingiiistica, e das teorias de processamento de informagao(corn trabalhos como os de Rumelhart).

ApOs este period°, duas importantes abordagens tomaram a tipologiatextual como objeto especifico de estudo: a de Adam (1987, 1992), corn adescrigdo de seqiiencias textuais, e a de Swales (1990, 1992), corn a descrigaode generos textuais. Esta ultima deu origem a urn campo de estudos: a analisede generos.

Estas abordagens recentes deixaram quase que por completo a perspectivacognitivista. Isto, no entanto, ja comegava a acontecer corn os tiltimos trabalhosde van Dijk sobre o tema (1990, 1992), uma vez que se detinham sobre o textonoticioso mais para descreve-lo que para entende-lo como processo cognitivo.

Este afastamento do cognitivismo deve-se, provavelmente, ao fato de otipo de texto (ou genero textual) trazer impressa a marca do contexto social emque se formou, o que atrai o estudioso para uma perspectiva extramental. Poroutro lado, a relagao linguagem e sociedade é um tOpico importante dos estudoslinguisticos, com uma exploragdo bastante fertil via estudo de generos textuais,o que as pesquisas em processamento da linguagem nao podem ignorar.

O presente artigo pretende, dado o panorama acima exposto, retomar areflexao sobre o tipo de texto como esquema cognitivo a partir dessa discussaorecente sobre o assunto.

0 objetivo do artigo, delta forma, é esbogar um conceito psicolinguisticode tipo de texto a partir da contraposigdo das teorias recentes sobre o tema,principalmente corn relagdo a questdo esquema cognitivo de texto versusprocesso social de convencionalizagao.

1. Abordagens teOricas da tipologia e o processo de composigdo tipolOgica

Minha reflexdo parte do conceito de superestrutura de van Dijk, ouestrutura esquematica, urn esquema cognitivo abstrato que marca a existenciade determinado tipo de texto. Este esquema compoe-se, como ja foi mencionado
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acima, de categorias vazias de carater abstrato que sdo preenchidas por
proposiebes para formar o texto. Estas categorias vazias sdo denominadas
macrocategorias. Como elemento formal, auxiliam a distingdo entre os varios
textos de uma mesma classe.

0 conceito surgiu em meio as pesquisas de van Dijk sobre a gramatica
narrativa no inicio da decada de 70 (van Dijk, 1977). A primeira superestrutura,
portanto, se propunha ser o esquema da narrativa e apresentava uma
configuraedo em diagrama arboreo corn tees macrocategorias fundamentais a
situaedo, a complicaedo e a resoluedo e duas opcionais a avaliagdo e a moral
(v. fig. 1).

Narrativa

HistOria Moral

Trams Avaliagdo

Episedio

Situagdo Acontecimento

Complicagdo Resolugdo

Fig. 1: Esquema da narrativa (van Dijk, 1978)2

Apos este momento inicial de construed() do conceito, van Dijk iniciou
urn trabalho de descried() do texto noticioso (v. fig. 2), o que o conduziu a uma
serie de pesquisas em analise do discurso, corn especial atengdo para o racismo
(van Dijk, 1991, 1992a), e, consequentemente, a abandonar a reflexdo sobre
tipologia textual.

Seu conceito de superestrutura, desse modo, como o proprio autor afirma
(van Dijk, 1990, p. 78), ficou incompleto. Quando formulou a superestrutura da
noticia, van Dijk seguiu o mesmo padrao do esquema da narrativa. Entre ambos,
contudo, ha uma diferenga de ordem conceitual: o primeiro sendo urn esquema
relativo ao ganef.° noticia e o segundo sendo urn esquema relativo a seqiiencia
textual narrativa. A aus'encia desta distingdo e que permitiu o surgimento de
um trabalho como o de Rodrigues (1991), afirmando que o esquema de noticia

na verdade, a atualizagdo do esquema narrativo. Este esquema, no entanto,

2 Todas as traducoes que nao trazem o autor mencionado em nota de rodap6 ou nas
referencias bibliograficas sao de minha propria autoria.
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como aponta a discussao recente em tipologia, nao é exatamente relativo a um
tipo, mas urn esquema basic() que serve para a formulagao de uma serie de
tipos (ou generos). Falta ao conceito de superestrutura, na atualidade, em face
desta discussao, levar em consideragao esta distingao.

DISCURSO DA NOTICIA

Sumario Relato Jornalistico

Manchete Lead Epis6dio Comentarios

Eventos Con seqiiencias/ Expectativa Avaliagao
ReagOes

Evento Principal Background

Circunstancias HistOria

Contexto Eventos Anteriores

Fig 2: Esquema do texto noticioso (van Dijk, 1992b, p. 147)

A pesquisa em tipologia de textos apresenta hoje, entre outras, duas
abordagens principais: uma que estuda o texto a partir de um conjunto de
unidades tipicas basicas que se agrupam de forma heterogenea para formar
generos (de Adam e seus seguidores) e outra que ve o texto como urn produto
final formado dentro de determinada comunidade discursiva, cumprindo
propOsitos comunicativos convencionais desta comunidade e apresentando
determinada configuragao tipica (de Swales e seus seguidores).

A proposta de van Dijk que, ate o surgimento destas ultimas, era bastante
utilizada na pesquisa de genero textual, embora apresente todo urn aparato
teOrico do cognitivismo, pode ser enquadrada dentro desta ultima, uma vez
que chega a um produto bastante parecido, em se tratando de tipologia.

Para efeitos de exposicao, you denominar estas duas abordagens de micro
e macropragmaticas. A primeira, por estudar o tipo a partir de sua funcionalidade
dentro de urn dado contexto verbal (no seu cotexto). A segunda, por estudar o
tipo a partir de seu funcionamento dentro de urn dado contexto social.

A proposta de Adam parte da ideia de que o texto é formado de
proposigoes que, em seu conjunto, recebem uma forma mais ou menos
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caracteristica a partir de urn processo de fixagdo sOcio-histOrico. Este processo
de formagdo de um tipo apresentaria duas dimensoes: a configuracional e a
seqiiencial (figura 3). A primeira diz respeito a uma serie de pressupostos
semantico-pragmaticos que caracterizam o ambiente imediato em que dada
seqiiencia textual funciona e que exercem determinada forga de configuragdo
sobre esta seqiiencia. A segunda dimensao diz respeito ao modo de organizagdo
do texto propriamente dito em seqiiencias de proposigaes tipicas.

A seqiiencia textual, n a dimensao seqUencial, é um grupo de proposigoes
textuais que assumiu determinada(s) caracteristica(s) tipica(s) e um esquema
caracteristico, o que permite o seu reconhecimento em varios generos de
discurso (vistos por Swales como generos textuais). Adam a toma como ponto
central para a operacionalizacao de todo este quadro conceitual, classificando-
a, em seu trabalho de 1990, em cinco tipos: narrative; descritiva, argumentativa,
explicativa e dialogal.

A abordagem micropagmatica de Adam, sem entrar no merito de seus
pontos questionaveis, apresenta a virtude de Or em destaque e clarear bastante
o processo de composigdo tipologica. Urn tipo de texto (genero textual, ou
genero do discurso) é constituido de outros tipos de uma natureza mais
especifica. Este processo de constituicao do tipo ja foi pensado de forma
bastante aproximada por Longacre (aped Bernardez, 1983) em trabalhos seus
da decada de 70. Meurer (1997), a partir de Longacre, caracteriza estes
esquemas especificos como modalidades retoricas ou discursivas e afirma
serem "(...) as estruturas e as fungoes textuais tradicionalmente reconhecidas
como narrativas, descritivas, argumentativas, procedimentais, e exortativas".

A abordagem macropragmatica de Swales, por outro lado, tern sua base
no cruzamento de conteirdos de varias disciplinas, mas principalmente da
etnografia da fala e da analise do discurso anglo-saxa. Parte de dois conceitos
chave: comunidade discursiva e genero textual. Muito embora inseparaveis, o
segundo é o mais importante ja que o centro da reflexao é a linguagem em sua
relagdo corn as estruturas sociais.

0 primeiro destes conceitos, conformeultima formulagdo de Swales (1992),
estabelece categorias genericas atraves das quais se pode detectar um conjunto
de individuos como portadores de determinados habitos comunicativos e
conhecimentos linguisticos comuns, cuja comunicagdo se realiza mediante a
utilizagdo de generos textuais convencionados. Uma comunidade discursiva
tern, desse modo: 1) urn conjunto de objetivos detectaveis, 2) mecanismos de
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intercomunicagdo entre seus membros; 3) um conjunto de propOsitos que
move os mecanismos participatOrios; 4) uma utilizagdo seletiva e evoluinte
desses mecanismos; 5) um lexico especifico em desenvolvimento e 6) uma
estrutura hierarquica explicita ou implicita que controla o processo de entrada
na comunidade e a ascensao dentro dela.

PRATICAS DISCURSIVAS

FORMAcOES DISCURSIVAS INTERDISCURSOS

Instituigoes e formagoes imaginarias

INTERAcCIES (I)

DISCURSO (D)

Generos dos Discursos (GD)

TEXTO (1'

DIMENSAO CONFIGURACIONAL DIMENSAO SEQUENCIAL

PRAGMATICA
LINGUISTICA

ARGUMENTATIVO

Global Local
Microatos
Tragos de

argumentos
(conectores)

Macroatos
ide discurso

(MD)

(DC)

SEMAI.IICA (S)

Global

Macro-
estrutura

semanti c a

Local

(DS)

Estrutura seqiiencial

Global

super-
Plano deestrutura

(SE)
L exi co

e isotopias Represen-
tacoes discursivas

Universos de crenca

ENUNCIATIVO

Global

Ancoragem
enunciativa
(AE) (Daiixis/

Anal' ora)

texto
(P de T)

Local

Pianos de
enunciacao
(Historial
Discurso)
Modalidades

Local

Progressao e
Repeticao

Pontuacao
anaforas

conectores

CAMPO TEORICO DA LINGUISTICA TEXTUALL 1
Fig. 3: Esquema da determinacao discursiva do tipo de texto (Adam, 1987, p. 52)
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0 conceito de ganero textual (Swales, 1990), por sua vez, diz respeito
forma e ao contend° caracteristicos de um texto, aos propOsitos comunicativos
que encerra e ao seu percurso social. Apresenta cinco caracteristicas, quais
sejam: 1) representar eventos comunicativos; 2) servir a certo conjunto de
propOsitos comunicativos compartilhados; 3) apresentar variagdo de
prototipicidade entre seus exemplares; 4) ter seu contend°, posicionamento e
forma limitados por conhecimentos e convengoes relativos a totalidade de
seus elementos; 5) apresentar um nome especifico dentro da comunidade
discursiva.

0 genero textual descrito dentro desta proposta apresenta, assim, uma
configuragdo processual, refletindo o processo social envolvido na
comunicagdo que encerra. Swales (1990) apresenta a descrigdo da introdugdo
de artigos cientificos (v. fig. 4). Neste esquema, que chama de modelo CARS
(creating a research space, ou criagdo de um espago de pesquisa), ele apresenta
um quadro de categorias possiveis de aparecer nesta parte do artigo academic°.
As categorias fundamentais, denominadas moves (movimentos), mais
genericas, sdo preenchidas por subcategorias, as vezes, optativas entre si,
denominadas steps (passos).

MOVIMENTO 1 ESTABELECER 0 TERRITORIO
Passo 1 Estabelecer a importancia da pesquisa
Passo 2 Fazer generalizac6es
Passo 3 Revisar a literatura

MOVIMENTO 2 ESTABELECER 0 NICHO
Passo 1A Contra-argumentar
Passo 1B Indicar lacunas no conhecimento
Passo 1C - Provocar questionamento
Passo 1D Continuar a tradicao

MOVIMENTO 3 - OCUPAR 0 NICHO
Passo 1A - Delinear os objetivos
Passo 1B - Apresentar a pesquisa
Passo 2 Apresentar os principais resultados
Passo 3 Indicar a estrutura do artigo

e/ou
e/ou

ou
ou
ou

ou

Fig. 4: Modelo de introducao de artigos cientificos em ingles ( Swales, p. 141)3

Swales ndo se remete ao processo de constituigdo do generic) a partir de
outros esquemas. 0 trabalho de Meurer (1997), dentro desta perspectiva, no
entanto, assume a existencia deste processo, mesmo que ndo o veja como um

Traducao encontrada em MoTTA-RoTH, D.; HENDGES, G. R. Uma analise de g8nero de
resumos acad8rnicos (abstracts) em Economia, Lingilistica e Quimica. Revista do Centro
de Artes e Letras. Santa Maria, v. 18, n. 1 e 2, p. 53-90, 1996..
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encaixe de esquemas, mas como modalidades retOricas ou discursivas queagem nos generos.

2. 0 papel do discurso na concepcao de tipo

Durante muito tempo o tipo de texto foi visto atraves de uma andliseimanente ao sistema da lingua, o que nao permitia observar sua variacao e suafuncao de elemento estruturador de dado contexto social de interacao.
Atualmente, os trabalhos mais influentes nesta discuss-do tern levado em contao processo social em que os tipos emergem. Os modos de ver este processosocial, entretanto, passam pelas concepcOes de discurso que os embasam.

0 trabalho de Adam se funda na tradicao francesa de andlise do discurso,em sua corrente principal. Discurso é, neste sentido, o espago onde emergem
as significacOes, ou os efeitos de sentido. Fundamenta-se especialmente naposicao de Maingueneau (1989) de discurso como os efeitos de sentidos quese fazem em determinado texto enunciado, em decorrencia de sua ligacdo cornurn interdiscurso que se mostra como uma mescla de agrupamentos de sentidofundados em condicb-es materiais de producao (sOcio-histOricas), as formac-Oesdiscursivas.

Nesta visa-o de Maingueneau, o sentido apresenta uma constituicao
heterogenea que se mostra em determinados mecanismos lingilisticos daenunciagdo.

0 genero para Adam, dentro desta concepgdo, é essencialmente
heterogeneo devido a sua conformagdo sOcio-histOrica e pragmatica. 0 sujeitopode ter acesso consciente a uma pequena parte destes contealos, assequencias textuais, mesmo assim de forma pouco precisa, devido as
possibilidades ilimitadas de combinacdo atraves dos g'eneros do discurso.

S wales embasa seu trabalho na tradicdo anglo-saxa de andlise dodiscurso, mas principalmente na visao dos etnometodologistas. Ve o discurso
como estruturacao de ato comunicativo a partir dos rituals de interacdo prOpriosde dado contexto social.

Essa era tambern a concepc-do de van Dijk (1990, 1992b) em seus trabalhos
corn a noticia, muito embora, por urn prisma cognitivista. Seus trabalhos
posteriores em andlise do discurso desenvolveram mais esta nocdo de discursocomo ato comunicativo, relacionando-o a conterldos da memOria comoideologias e crencas. Estes conteirdos sao vistos como representacOes
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esquematicas (Rumelhart e Orttony, 1977; Rumelhart 1980) instanciaveis no
ato comunicativo em dado contexto social.

Para explicar o racismo (van Dijk, 1991), por exemplo, o autor utilizava urn
esquema em forma de matriz (v. fig. 5) que apresenta uma oposigdo entre
instancias da interagdo e da cognigao e uma gradagao dos processos dentro
destas instancias (micro e macro).

Para pensar urn conceito psicolinguistico de tipo de texto, nenhuma destas
tres visOes de discurso pode ser aproveitada no seu todo. A visa) de Adam,
corn conceitos complexos e pouco delimitaveis, como o de interdiscurso,
dificulta a aplicacao de urn suporte teOrico de processamento cognitivo.

A visa() de discurso aplicada ao trabalho de S wales, embora mais
assimilavel para urn conceito psicolingiiistico de texto, nao da conta de
questoes como crenca e ideologia em termos da agdo individual.

A visa° de van Dijk, em que o discurso corresponde a enunciagdo
sustentada pelos esquemas cognitivos proprios do individuo e por aqueles
compartilhados com o grupo, parece ser a mais indicada nesta reflexao sobre
Onero como cognigao, mas exigindo urn redirecionamento do foco de
observagdo. A teoria dos esquemas 6 muito rigida para dar conta dos processos
sociais relacionados ao texto, principalmente por ignorar a subjetividade
individual, ja que tende sempre a generalizagdo dos contendos. Merece maiores
pesquisas.

INTERAcA0 COGNIcA0

MACRO Dominacao de grupo Atitudes/Ideologias

MICRO Discriminagdo individual Crencas pessoais

Fig. 5: 0 sistema de racismo (van Dijk, 1991)

A interacao social via discurso (uso da lingua) precisa ser mais estudada
em cognigao. Ou sej a, parece ser necessario detectar-se quais tipos de esquema
marcam urn quadro social de interagao em dada comunidade discursiva e como
estes esquemas estao organizados e para assessorar os processamentos de
compreensdo e producao de enunciados, passando-se al pela avaliagdo do
grau de convencionalizagdo destes esquemas, o que envolve um trabalho de
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analise das perspectivas individuais. Neste ponto, uma visa° de discurso a
partir da cognicao passa, necessariamente, a envolver os generos textuais.

3. 0 dialogismo de Bakhtin e os generos textuais

Bakhtin (1992) funda a sua reflexao sobre a linguagem em uma nocao
complexa de dialog°. Para ele tudo o que diz respeito a lingua deve ser pensado
a partir de urn principio dialOgico. Ou sej a, toda e qualquer estrutura lingUistica
existe em fungao da interlocucao que se estabelece entre dois ou mais
interlocutores. 0 dialog° ocorre, assim, em todos os sentidos, seja nas trocas
entre interlocutores, seja no interior do prOprio enunciado corn todos os
enunciados ja proferidos.

A nocao de enunciado é, portanto, de fundamental importancia nesta
concepgao. Como unidade fundamental da lingua, segundo Bakhtin, é um ato
comunicativo delimitado pela alternancia entre comunicadores ou, nas palavras
do autor:

"(...) nao e uma unidade convenci °nal, mas uma unidade real, estritamente
delimitada pela alternancia dos sujeitos falantes, e que termina por uma
transferencia da palavra ao outro, por algo como urn modo "dixi" percebido
pelo ouvinte, como sinal de que o locutor terminou." (1992, p. 294)

A esta nocao de enunciado estao contrapostas todos as propriedades
formais da lingua, que, para o estudioso russo, s6 fazem sentido no interior do
enunciado. 0 autor tambem reve a divisao classica entre emissor e receptor, na
medida em que, durante o ato linguistic°, ambos os papeis estao contidos no
mesmo individuo. No caso do receptor, por exemplo, ao compreender urn
enunciado, o faz de forma responsiva, corn o objetivo de produzir uma resposta,
a qual, sabe, sera compreendida pelo seu interlocutor do mesmo modo.

Os generos textuais sao, nestes termos, nao formas da lingua, mas do
enunciado. Sao estruturas mais ou menos estaveis que caracterizam o enunciado
e que, mesmo nao sendo unidades lingliisticas, tambem sao regidas por leis
normativas, mas subjugadas a totalidade do ato comunicativo. Distinguem-se
das formas da lingua, assim, por serem ester, no geral, formas "mais maleaveis,
mais plasticas e mais livres (p. 302)". Parece fundamental a uma teoria do
processamento caracterizar esta diferenca.

0 autor estabelece uma distingao entre generos do discurso primario e
generos do discurso secundario. Os generos primarios moldam os enunciados
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mais caracteristicos da comunicagdo humana. Sao naturais de um quadro de
interagdo falada face-a-face, concebidos por Bakhtin como formas simples. Os
generos secundarios sdo enunciados em que a interagdo apresenta-se mais
complexa que a conversagdo convencional. Neles, a estrutura dialOgica primaria
6 marcada por barreiras peculiares ao novo padrao interagdo. E o caso, por
exemplo, de uma palestra, em que urn locutor apresenta o enunciado complexo
em bloco para at posteriori obter respostas que tambem passam a ser complexas.
Os generos secundarios, assim, por serem uma evolugdo da situagdo
conversacional natural, podem assumir em seu interior, formas caracteristicas
dos generos primarios.

Adam, ao levar em conta estas reflexoes, o faz de modo viesado. Interpreta
a expressdo "tipos relativamente estaveis de enunciados" como generos
primarios, quando Bakhtin a utiliza para qualquer tipo de genero. Esta
interpretagdo da margem para que Adam veja os generos primarios como
seqiiencias textuais. 0 autor apOia-se, para tanto, tambem na afirmagdo de
Bakhtin de que os generos primarios sdo assimilados pelos generos
secundarios. A proposta de seqiiencias, no entanto, ndo preenche os requisitos
para ser urn enunciado, ndo sendo, portanto, urn genero primario.

Dentro do quadro conceitual de Bakhtin, a sequencia ndo seria um genero,
porque ndo se faz como unidade dialogal dentro de urn esquema de pergunta
e resposta. Embora bastante produtiva dentro da reflexdo sobre tipologia, a
seqiiencia necessita de outro modo de explicagdo teOrica.

A concepgdo de sequencia dialogal de Adam tambem se torna incoerente
se pensarmos que para Bakhtin o dialogo 6 urn genero primario. A jungdo dos
conceitos de genero e de seqiiencia implica no estabelecimento de estatutos
de genero dialogal e de seqiiencia dialogal para o que Adam concebe apenas
como sequencia.

Esta nogdo de genera de Bakhtin me parece a mais completa, poi s parte
sempre da situacao comunicativa. Esta muito prOxima das posig-Oes de van
Dijk e Swales, muito embora este ultimo tambem recuse o dialogo como urn
genero. Swales concebe o genero a maneira dos generos secundarios de
Bakhtin (particularmente dos generos escritos). De qualquer forma, para Bakhtin
e Swales (posso inferir) o ato comunicativo tern base no genero e ndo na
seqiiencia, como quer Adam.

Tendo discutido estes trabalhos, chegamos, assim, a um esbogo dos

805.
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contetidos que urn conceito psicolingiiistico de tipo de texto deva levar em
conta: a ideia de genero como a forma caracteristica de dado texto dentro de
uma situagdo de interagdo dialOgica, o que envolve tambem todos os elementos
sociais dos interlocutores e da situagdo em que dado genero e utilizado e os
processos de composigdo tipolOgica (juncao de seqUencias textuais ou use
de modalidades retericas/discursivas). A superestrutura passa a ser o esquema
cognitivo do genero, comportando esquemas basicos encaixados
correspondentes as seqiiencias textuais.

4. Refinando a ideia de seqiiencia

Dado o exposto ate agora, pode-se presumir que o esquema narrativo de
van Dijk (1978) ndo é uma superestrutura, mas um esquema textual basic() para
a formagdo de algumas superestruturas. Uma superestrutura de noticia, por
exemplo, tem como urn de seus componentes a seqiiencia narrative,
diferentemente do que propos Rodrigues (1991) ao afirmar que este tipo de
texto 6 uma atualizagdo do esquema narrativo.

A seqiiencia textual, como esquema que constitui generos, parece
bastante valida. Merece, contudo, ser revista em pelo menos um aspecto.
Adam a concebe como determinada sOcio-historicamente, a mesma maneira
dos generos do discurso.

A questdo é que estruturas como a narragdo e a argumentagdo sdo
conhecidas ha pelo menos 2.000 anon, sofrendo pequenas alteragOes em todo
esse tempo. 0 que Adam tomou de Bakhtin como "relativa estabilidade" me
parece ter outra razdo que ndo seja s6 o grau de convencionalidade dentro do
espago social.

A esse respeito Brewer (1980) traz uma posigdo interessante. Desenvolve
uma tipologia (v. fig. 6) a partir do cruzamento de dois conceitos: discurso
(estrutura fundamental) e forga discursiva. 0 discurso como estrutura
fundamental 6 visto, a maneira da sequencia, como unidade de composigdo do
tipo de texto, mas é pensado tambem a partir de categorias psicolOgicas
anteriores ao texto (como espago, eventos no tempo e lOgica). A forga
discursiva, por sua vez, equivale a fungao social de determinados generos,
que surgem do cruzamento de ambos os conceitos.

Esta classificagdo e bastante problematica, mas a iddia de uma razao
4 A denominacio "esquema fundamental" vem em oposicao aos "esquemas especificos" de
narrativas que aquivalem a generos, como a fibula, a creinica, a piada.
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anterior ao preprio processo de convencionalizagdo das seqiiencias me parece
frutffera, pois estas teriam, assim, motivos para variarem menos em meio ao
fluxo da histOria e as mudancas sociais. A narrativa, vista em seu esquema
fundamental' (situagdo, complicagdo, resolugdo), por exemplo, espelha a ordem
dos fatos no mundo assegurada pela existencia do tempo convencional como
uma das bases darealidade. A medida em que as convengOes de tempo nao se
alteraram substancialmente nos Illtimos 2.000 anos, o esquema narrativo
fundamental tambem nao se alterou, sendo dado, por estudos transculturais,
como um esquema universal.

Discurso
(estrutura
fundamental)

Forea Discursiva

Informativa De
entretenimento

Persuasiva Estetico-literaria

Descried° descried° tecnica descried° publicidade do- descried° poeti-
(espaco) botanica

geografia
ordinaria m6stica ca

Narrativa noticia romance de mis- romance de tese romance
(eventos no historia terio parabola literario
tempo) instrue6es romance western fabula conto

receita culinaria romance de fic- andncio drama "serio"
biografia e.do cientifica

conto de fada
conto
biografia
drama leve

drama

Exposiedo
(I6gica)

artigo cientifico
filosofia
definiedo abstrata

sermao
propaganda
editorial
anuncio
ensaio

Fig. 6: Uma classificacao psicolOgica dos tipos de textos escritos
(Brewer, 1980, p. 224)

0 esquema argumental, neste sentido, tambem nab varia em seu nude()
por espelhar estruturas psicolOgicas caracterfsticas da person alidade humana,
como as necessidades de convencer o outro e de proteger a auto-estima.

Nestes termos, em contraposicao a este e outros aspectos da sequencia,
passo a chamar, para fins de urn possfvel conceito psicolingtifstico de tipo de
texto, de intra-estrutura textual este esquema de base da superestrutura textual,

807
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que nao deve ser confundido com as macrocategorias, as categorias vazias
que compoem e caracterizam, tanto a superestrutura, quanto a intra-estmtura.
Em alguns casos, no entanto, pode haver sobreposigdo, como na
superestrutura da noticia, em que a "intra-estrutura narrativa" coincide, por
exemplo, corn a macrocategoria "evento principal".

5. Um conceito psicolingiiistico de tipo de texto

Urn conceito psicolingtifstico de tipo de texto, como visto em varios
modelos teOricos, deve servir como instrumento aos modelos de processamento
de recepgao e producao do texto oral e escrito. Como os estudos que tern base
somente nos modelos de processamento nao tern contribuido para avangar a
discuss-do e dar conta dos debates ocorridos fora do cognitivismo, a retomada
da teoria dos esquemas parece ser uma alternativa produtiva. 0 tipo de texto,
neste sentido, deve ser estudado como uma forma de conhecimento, conforme
os modelos de memOria semantica.

0 conceito de superestrutura continua sendo bastante atraente para se
pensar o genero textual sob uma visto cognitivista. A superestrutura, conforme
o exposto acima, passa a ser o conceito que caracteriza os esquemas do texto
como vista pelos falantes em determinado grupo social (comunidade
discursiva).

A noticia (v. texto ern anexo), nester termos, é uma superestrutura utilizada
no meio jornalistico, tendo como comunidade discursiva o corpo de jornalistas
(academicos e profissionais), os leitores e os anunciantes do jornal. A
regulagao do genero depende das estrategias profissionais dos jornalistas e
das cobrangas de leitores e anunciantes.

A superestrutura é formada por macrocategorias, a exemplo da noticia na
figura 2. Estas sao as partes convencionais componentes do texto que devem
ser melhor estudadas para se saber ate que ponto apresentam realidade
psicolOgica aos usuarios da comunidade discursiva.

Dentro da superestrutura estao esquemas encaixados, as intra-estruturas,
que podem coincidir ou nao com as macrocategorias (v. fig. 7). No caso da
noticia (v. texto em anexo), existem, basicamente, dentro da tradicao da escola
americana de jornalismo, duas intra-estruturas: a expositive (ou explicativa),
dando base, no geral, a maioria das macrocategorias deste genero, e a narrativa,
dando base a macrocategorias como o evento principal, a histOria do local em

gos
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que o evento ocorreu e os eventos anteriores ao prOprio evento.
Acessoriamente pode haver o encaixe da intra-estrutura argumentativa,
relacionando-se as macrocategorias expectativa e avaliagdo.

A intra-estrutura expositiva é preponderante na superestrutura do texto
noticioso, dando-lhe o tom a todas as macrocategorias, e a mais importante em
seu aspecto funcional. No geral, mesmo as partes do texto que detem base
narrativa, ganham urn aspecto expositivo (v. texto em anexo). 0 fato de o
genero noticia estar relacionado estreitamente a acontecimentos no mundo
pode, no entanto, direcionar o seu processamento a uma forma
preponderantemente narrativa. Este, inclusive, é apontado como urn dos
resultados das pesquisas corn evocacao desenvolvidas por van Dijk (1990, p.
239). Para o autor: "Existe certa tendencia a se organizarem os acontecimentos
principais em urn esquema narrativo durante o resgate (e, em conseqiiencia,
durante a representagdo)".

Somado a estes elementos, o tipo completa-se por certas caracteristicas
ditadas pelo meio em que esta inserido. Uma noticia, por exemplo, no meio
jornalistico, deve ter urn carater de objetividade.

No todo, estes esquemas encaixados podem ser flexibilizados corn
pesquisas que levem em conta como os falantes os concebem, ndo no seu
todo como uma moldura estatica, mas, possivelmente, corn graus diferentes
de convencionalidade para cada macrocategoria. Cada superestrutura
provavelmente tera uma distribuicao diferente destes pesos de acordo corn o
meio social que the dd origem, os conhecimentos do sujeito a respeito dela, os
dados do contexto imediato de producao e os dados do cotexto lingiiistico
onde as intra-estruturas se coordenardo.

SUPERESTRUTURA DA NOTiCIA

Man hete Lead EpisOclio Contexto Eventos HistOria Cons./ Expe tativa Avaliacao
At riores Rea, oes IPri cipal

INTRA-E TRUTU
EXPOSIT VA

Top.co Informativo

INTRA-ES TRUTU
EXPOSITIVA

Sub-TOpico Expaldido

TARA-ES TR URA
EX OSITIVA

Situacao Complicacao Resolucao Premissa Conclusao

Fig. 7: Esquema de encaixe de intra-estruturas textuais na
superestrutura da noticia.
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6. ConsideragOes finais

A reflexao sabre o conceito de superestrutura, ap6s os trabalhos de van
Dijk corn o texto noticioso, tomou urn rumo que levava muito pouco em conta
o aspecto cognitivista. Em face das discussbes corn base em outros enfoques
de estudo, o conceito tornou-se obsoleto para explicar o processamento do
texto, principalmente em face do contexto social de uso.

As reflexoes aqui tragadas, partindo da discussao recente sobre o tema,
apontam para o encaixe de esquemas de base na superestrutura, que eu
denomino intra-estruturas textuais, equivalentes aos conhecidos tipos
narrativo, descritivo, argumentativo e outros que Adam denomina sequencias
textuais.

Pesquisas experimentais podem ser desenvolvidas a partir desta
reformulagdo, fazendo corn que a Psicolingiiistica trabalhe mais outros
conteudos que nao sejam aqueles do nucleo duro da Linguistica.

(Recebido em janeiro de 1998. Aceito em marco de 1998)
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ANEXO

Notagoes referentes ao texto abaixo:

Intra-estrutura narrativa
Intra-estrutura expositiva

Macrocategorias da noticia:

M Manchete
L Lead
CR Consequencias/Reagbes
EP Epis6dio principal

C Contexto
H HistOria
EA - Eventos anteriores
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(M) INCENDIO SUSPEITO FERE VIUVA DE MALCOLM X
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(CR) A policia de Nova York suspeita que seja critninoso o fogo que destruiu a
casa de Shabazz, em Westchester Country, Nova York.
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Para ii:Os ;.t do
esia Lq!:..!W

to Ala° c Bronx: onde esta sob,:iproteciio ph,
(CR) Urn porta-voz do hospital confirmou que o estado dela é critic°, mas disse

que a familia nao autorizou a divulgacao de outras informacoes.

(C) Shabazz, 63, dirige o Escritorio de Progresso Institucional, na faculdade de
Medgar Evers, no Brooklyn, em Nova York.

. .
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DEBATE/DEBATE

0 FENOMENO DA FOCALIZACAO E A INTERFACE FONOLOGIA-SINTAXE*

Carlos Alexandre GOKALVES (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

ABSTRACT: The aim of this paper is to describe the strategies of Focalization
in Brazilian Portuguese, observing the Syntax-Phonology interface. I defend
the independence of Prosody in the materialization of the phenomenon and,
for this, I suggest a 'bilateral moderate dissocicionist' connection beetween
this two subsystems of Grammar.

RESUMO: 0 objetivo do artigo e descrever as estrategias de focalizacao no
portugues brasileiro, observando a interface sintaxe-fonologia. Defendo a
independencia da prosodia na materializaceio do fenomeno e proposto a
relaceio "dissociacionista moderctda bilateral" entre esses dois sub-sistemas
da gramdtica.

KEY-WORDS: Emphasis., Focalisation, Phonology, Syntax.

PA1AVRAS- CHAVE: Enfase, Focalizacao, Fonologia, Sintaxe.

0. In troducao

Neste artigo, objetivo refletir sobre o grau de interagao entre a Sintaxe e
a Fonologia, observando, mail restritivamente, as formas de materializacao da
`Enfase' no portugues do Brasil. Para tanto, mostro que as propostas de
interface no ambito da Fonologia Nao-Linear (cf., p. ex., Selkirk (1984 e 1995),
Nespor & Vogel, (1986 e 1989) e Inkelas & Zec (1990)) podem ser agrupadas

* Versa() revista e ampliada da comunicacao Enfase no portugues do Brasil: fonologia e
sintaxe, apresentada no Coloquio Internacional "A investigacao do portugues em Africa,
Asia, America e Europa: balanco e perspectivas" (Berlim, marco de 1998).

Neste artigo, utilizo o termo Focalizacao de modo bastante abrangente: forma de por em
evidanciakelevo algum elemento do texto" (cf. Gonsalves, 1997). Considero a Enfase
que requer presenca de elementos prosodicos para realcar o item em destaque uma
estrategia de Focalizacao encontrada nas linguas do mundo. No PB, hi tras tipos de Enfase:
(a) contrastiva (que esti sendo investigada neste trabaiho e que freqiientemente se associa
ao Foco, nos termos de Jackendoff (1972), Horvath (1986), Freitas (1995) e Frota
(1994), entre outros); (b) intensiva (que poe urn elemento do texto em evidancia atraves
da quantificacao); e (c) por silabacao (que expressa estados de espirito do falante sobre urn
assunto, um tema ou urn referente). Nesse sentido, `Focalizacao' e 'Enfase' sac) termos
equivalentes neste trabaiho.
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sob os seguintes rOtulos genericos: (a) associacionista; (b) dissociacionista
radical e (c) dissociacionista moderada.

,Constitui propOsito do texto verificar que natureza subj az a manifestagdo
da `Enfase no que diz respeito ao relacionamento Fonologia-Sintaxe: (1) se
associacionista ou dissociacionista; (b) se moderada ou radical; e (c) se uni
ou bidirecional. Dessa maneira, pretendo observar se a Prosedia prescinde de
informacoes sintaticas para veicular os significados contrastivo e intensivo,
predominantes nos casos de Focalizacao que investiguei (cf. Gongalves, 1997)'.
O texto pretende lancar urn debate sobre a natureza do relacionamento Sintaxe-
Prosedia, de urn lado, e sobre o comportamento da Focalizacao, de outro. Por
isso, nao aponta para conclusOes fechadas acerca do tema, apresentando,
antes, urn conjunto de reflexoes e problemas que podem ser testados em
outros fenomenos que, como a Focalizacao, atuam nos limites entre a Sintaxe
e a Fonologia.

1. As Fonologias nao-lineares e a interface Sintaxe-Prosedia

Nesta secao, procuro tecer comentarios gerais acerca da interface
ProsOdia-Sintaxe no escopo da Fonologia Nao-Linear, tomando por base as
propostas de tratamento estabelecidas por Selkirk (1984 e 1995), Nespor &
Vogel (1986 e 1989); Liberman & Prince (1977), Bolinger (1989), Inkelas & Zec
(1990 e 1995) e Goldston (no prelo).

No ambito da Fonologia atual, podem-se reconhecer tres vertentes que
buscam an alisar o grau de intimidade entre os dominios sintatico e fonolOgico
das linguas. Agrupo essas correntes sob os seguintes rOtulos genericos:

(1) dissociacionista radical, centradana negacao categerica de qualquer
vinculo entre Sintaxe e ProsOdia, tal como concebe Bolinger (1989), para
quem as duas "nano tern qualquer vocacao a se reunirem (...)", uma vez
que "a sintaxe precede e e independente da entonaceio, que se junta a
elaposteriormente" (p. 106);
(2) dissociacionista moderada, na qual se considera que os dois niveis
organizam o mesmo material de modo autonomo, muito embora nao se
rejeite a ideia de os constituintes poderem coincidir nos dois pianos.
Selkirk (1984 e 1995) e Nespor & Vogel (1986 e 1989), entre outros,
defendem urn modelo de Gramatica que estabelece urn m6dulo prosOdico
independente, mas relacionado ao sintatico; e, por fim,
(3) associacionista, que acredita num verdadeiro "casamento
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monogamico" entre Sintaxe e Prosodia. Liberman & Prince (1977) partem
do pressuposto de que a arvore metrica reflete, de todo, a constituigdo
sintatica. Em outros termos, uma proposta associacionista concebe urn
componente prosOdico gerado a partir do sintatico, prevendo
correspondencia sistematica entre os dominios, sendo a ProsOdia sempre
traco redundante a acompanhar a configuragdo sintatica.

Uma proposta associacionista ndo se sustenta, caso se levem em conta
as seguintes evidencias: (a) informagoes sintaticas nem sempre sdo relevantes
para a escolha de contornos entonacionais; (b) a configuragdo melOdica ndo
pode ser prevista tendo por base unicamente a configuragdo sintatica, ou
seja, ndo ha uma relagdo de biunivocidade absoluta entre os dois componentes;
e (c) uma fatia da sentenca pode ndo ser considerada constituinte sintatico e,
mesmo assim, portar contorno melOdico caracteristico. Esses argumentos, por
si sOs, ja fazem ruir por terra uma visdo associacionista sobre a interface
Sintaxe-Fonologia.

Se, por urn lado, uma abordagem do tipo associacionista ndo parece
adequada, por outro, o relacionamento entre Sintaxe e ProsOdia é por demais
regular para ser julgado inconsistente e/ou in operante. Nesse sentido, tambern
se torna contraproducente uma proposta de base puramente dissociacionista,
radical, ja que a estruturagdo sintatica tende a determinar certos padrOes
entonacionais.

Callou, Moraes & Leite (1993: 94-5), por exemplo, ao analisar semelhangas
e diferengas entre Deslocamentos a Esquerda e Topicalizagoes, observam que
"a prosodia parece ser tate° redundante que acompanha a distilled°
sintatica". Mais adiante, concluem: "e a estrutura sintatica que determine
os padraes entonacionais e nao vice-versa". Em outras palavras, "os padr5es
prosodicos seriam redundantes, decorrentes de uma estrutura sintatica ".
TambernFreitas (1995: 163), em trabalho sobre indices prosOdicos na fronteira
de constituintes, mostra que "o foco pode ser sintaticamente motivado e a
prosodia tende a sobremarcar essa saliencia, atribuindo proeminencia a
esses constituintes". Urn pouco antes (cf. p. 156), a autora afirma que "a

2 Estou assumindo aqui a posicao de Hirst & Di Cristo (no prelo), para quem o termo
Trosodia' deve ser interpretada em sentido lato, incluindo fatores determinados
lexicalmente, tais como o acento e o torn. A Entonacao se restringe ao que pode ser
denominado de "caracteristicas supralexicais ou pos-lexicais do componente
suprassegmental" (cf. p. 7), fazendo referencia aos tacos tonais que veiculam informacao
lingiiistica no nivel da sentenca.

815
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entonacao pode exercer tanto funcao distintiva quanto delimitctdora,
apresentando correspondencia corn o piano sintatico-estrutural".

Os fatos acima mencionados conduzem a afirmagao de que a Prosedia,
de uma forma geral, e a Entonagao, como seu subcomponente2, nao dependem
da Sintaxe, de modo direto, mas muitas vezes sao dela derivadas. Portanto, as
afirmagOes ate entao apresentadas autorizam chegar a duas conclusOes quanto
a relagao Sintaxe-ProsOdia:

(1) propostas radicais, do tipo associacionista e dissociacionista
puramente, nao condizem corn a verdadeira realidade do relacionamento
entre esses dois niveis de analise e
(2) em decorrencia disso, parece consistente advogar em prol de urn
modelo de Gramatica que considere a ProsOdia componente independente
da Sintaxe, mas em conexao corn ela em maior ou em menor proporgao.

Freitas (1995:163), por exemplo, reconhece que embora a ProsOdia sej a
por vezes redundante em termos de estruturagdo sintatica, mantem sua
independencia, uma vez que (a) nevi todos os contrastes sintatico-estruturais
sao traduziveis-pela estrutura prosodica e (b) todos os niveis hiercirquicos
de organizacao prosodica podem ser caracterizados independentemente da
sintaxe.

Se, por urn lado, ha relativo consenso quanto a necessidade de a Teoria
Lingiiistica, de modo mais geral, e a FonolOgica, mais particularmente,
reconhecerem um componente prosOdico autOnomo3, por outro, ainda é tema
de controversia, conforme lembram Vogel & Kenesei (1990), o nivel de influencia
entre Fonologia e Sintaxe. De fato, Soares (1996: 89) evidencia que ainda
permanece a questao de quais informardes gramaticais sao relevantes para
a Fonologia, isto é, o quanto ela deve saber da Sintaxe4.

Em conseqiiencia do que se expos acima, podem-se observar, na literatura,
dois pontos-de-vista sobre o grau de intercambio narelacdo Sintaxe-ProsOdia:
(1) do tipo unidirecional, atraves do qual somente o componente sintatico
exerce influencia sobre o prosOdico (cf. Selkirk, 1984 e 1995) e (2) do tipo

Cf., entre outros, Selkirk (1984) e Nespor & Vogel (1986).
A questa() do acesso da Fonologia a Sintaxe ainda 6 tema de controversia no ambito da

Fonologia Pros6dica. Estudos sobre o Radoppiamento Sintattico (cf. Rotenberg, 1978;
Napoli & Nespor, 1979; e Kaisse, 1985, entre outros) deram inicio ao debate, mostrando
que tipo de descricao sintatica era necessario para geminar uma consoante em inicio de
palavras dentro de urrta sentenca.
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bidirecional, versa° na qual os dois mOdulos se influenciam mutuamente (cf.
Inkelas & Zec, 1990 e 1995).

Selkirk (1984: 408) acredita num mapeamento de um-para-rnuitos entre
(i) eonfiguragao sintatica e (ii) contorno melOdico e, com isso, explicita o
relacionamento entre as representagbes de cada urn dos nfveis, uma vez que a
representagdo fonolOgica 6, em grande parte, sensivel a estrutura sintatica,
cuja divisao em grupos entonacionais opera de acordo corn um conjunto de
condicoes de boa-formacao.

Constitui propOsito deste artigo observar que natureza subjaz a
manifestagao da Enfase no que diz respeito ao relacionaniento entre Fonologia
e Sintaxe: (a) se associacionista ou dissociacionista; (b) se moderada ou radical;
e, por fim, (c) se uni ou bilateral. Para atingir esse objetivo, passo, a seguir,
descrigao do lugar da ProsOdia na Tebri a Fon olOgica atual, tomando por base
o que chamo de abordagem (1) dissociacionista moderada unidirecional
(Selkirk, 1984 e 1995) e (2) dissociacionista moderada bidirecional (Inkelas &
Zec, 1990 e 1995).

Selkirk (1984) vem a ser a principal representante do primeiro "casamento"
acima apontado. Ela concebe um modelo de Gramatica no qual o componente
pros6dico atua como mediador entre Sintaxe e Fonologia, postulando dois
tipos de organizacdo hierarquica nas representagoes fonolOgicas: (a) a estrutura
prosOdica de constituintes e (b) a estrutura rftmica. No primeiro tipo de
organizagdo, as unidades prosOdicas (p6, palavra fonolOgica, frase entonacional
etc.) aparecem progressivamente encaixadas em unidades maiores, formando
parentetizagoes etiquetadas, de modo bastante parecido corn a formalizacao
adotada para a estrutura sintatica. 0 segundo consiste numa hierarquia de
ravels metricos que, representada por meio da grade, especifica periodicidades
de ritmo recorrentes.

Dessa maneira, a representacao fonolOgica de Selkirk integra (i) uma
estrutura prosOdica de constituintes; (ii) um conjunto de nfveis
autossegmentais; (iii) uma estrutura rftmica e, finalmente, (iv) a especificacao
de linhas de associacao entre esses diferentes aspectos da representactio.
(Selkirk, 1984:33) 0 modelo de Gramatica idealizado por Selkirk, no qual o
componente prosOdico figura na interface Fonologia-Sintaxe, aparece, na pagina
34 de seu texto, representado da seguinte maneira:
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I
SINTAXE

(a) Estrutura Sintitica de Superficie (ESS)
(nivel consitufdo de u ma seqUencia de representacOes fonoldgicas no nivel da palavra)

I ATRisuIcAo DE ESTRUTURA ENTONACIONAL I

(b) Estrutura Entonacional
de Superffcie (EES)

(dom(nio da frase entcnocicral)

- condicOos de boa-
formacao sobre a EES
- regras de Foco
- condicio de sdo.

Forma L6gica
(FL)

INTERPRETACAO FONOLOGICA CICLICA
(construcgo da grade metrica, timing, desttessing)

(c) Representacio Fonologica Subjacente (dom info dad astruturas ritm inn a emonacional)

1.1

REGRAS FONOL6GICAS (F ONOLOGIA P 6s -cfcLicA)

(d) R epresenta cfto F onetica

Figura 1: Organizacao da Gramatica na Visao de Selkirk (1984: 34)

A abordagem de Selkirk (1984) tem a vantagem de integrar a Prosodia
num modelo geral de Gramatica. Pela figura 1, p ode-se constatar que a estrutura
prosOdica constitui entidade distinta e independente da sintatica, mas que
corn ela se relaciona por meio dos dominios hierarquicos, que se aplicam
sada do componente sintatico. Dessa maneira, a ProsOdia, nas palavras de
Massini-Cagliari (1995: 102), é tambern lugar de aplicactio this regras de
mapeamento que transformam a estrutura sintatica em uma estrutura
prosodica hierarquizada, passivel de ser submetida a aplicactio das regras
fonologicas pos-sintaticas (cf., tambem, Selkirk & Shen, 1990; e Nespor &
Vogel, 1986 e 1989).

Com base na Figura (01), pode-se afirmar que o modelo de Selkirk (1984)
é do tipo top-down (cf. Cagliari, 1994), haj a vista que nao preve nenhum tipo
de loop entre o nivel da Estrutura Entonacional de Superficie (EES) e o da
Estrutura Sintatica de Superficie (ESS). Tal evidencia justifica conceber a
abordagem de Selkirk (1984 e 1995) como representativa de uma visa°
dissociacionista moderada unidirecional entre a Sintaxe e a ProsOdia. Assim,
no figura 02 a seguir, somente a primeira interferencia e possivel.
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Sintaxe » Prosodia b Pros6dia » Sintaxe

Posicao diferente da de Selkirk, assumem Inkelas & Zec (1990) e Zec &
Inkelas (1995), que idealizam um modelo de Gramatica no qual Sintaxe e ProsOdia
interagem bilateralmente. Corn base em evidencias sobre (i) colocacao clftica e
(ii) construcbes topicalizadas do servo-croata, os autores mostram que a
ProsOdia pode ter conseqiiencias diretas na Sintaxe e, em funcao disso,
argumentam que "abordagens que ndo permitam qualquer efeito da fonologia
sobre a sintaxe sdo clararnente inadequadas para descrever e interpretar
dados conhecidos (...)" . Por isso mesmo, concluem, "a influencia da estrutura
prosodica sobre a sintaxe pode ser expressa, nunt modelo ndo-derivacional,
corno fonte adicional de recursos para a construed() this representaeoes
sintaticas, da mesma forma que o e a sintaxe para as representaedes
fonologicas" (Inkelas & Zec, 1990: 365-6).

0 entendinjento de Inkelas & Zec (1990) a respeito da interface Sintaxe-
Fonologia aparece expresso na associagao feita na figura 03. Vale ressaltar
que no artigo de 1995, os autores rediscutem a questa°, apresentando novas
evidencias que, acreditam (cf. p. 535), reforcam a proposta da mutua influencia
entre esses dois componentes.

(03) Sintaxe «» Fonologia

Ao tratar da interface Sintaxe-Fonologia na Teoria da Optimalidade 3/4
modelo de analise nao-derivacional que prey& urn conjunto de restricbes
hierarquizaveis 3/4 Goldston (no prelo) toma posicao contraria a de Inkelas &
Zec (1990), argumentando em prol de urn relacionamento unilateral entre os
dois componentes. Para isso, propoe uma hierarquia gramatical, corn base na
qual afirma ser o material sintatico alinhado acima do prosOdico e este acima
do morfolOgico, como na representacao a seguir:

(04) Sintaxe » Fonologia (» Morfologia)

Ap6s refletir sobre a conexao tomando por base dados do grego classic°,
Goldston (no prelo) demonstra que a ProsOdia e precedida pela Sintaxe, nao
podendo exercer influencia direta sobre ela. Para a autora, a Fonologia apenas
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leciona,' como legitimo filtro, uma entre duas estruturas sintaticas disponiveis
to enunciado. Em outros termos, a prosodist pode bloquear construcaes
intaticas somente quando ha outros alternativas estruturais que aparecam

'to local das que foram bloqueadas (Goldston, no prelo: 27)5.

Como se ye, a polemica Unilateralidade versus Bilateralidade ainda
permanece. Trabalhos sobre a questao devem ser feitos, a fim de checar que
perspectiva da conta do fenomeno de interface estudado. Ao que tudo indica,
a hipOtese da Bilateralidade traduz melhor o fenomeno da Focalizagao, como
pretendo demonstrar nas prOximas segoes. No entan to, o terra inspira reflexdo
e somente novas pesquisas poderdo trazer luzes para o debate.

2. Focalizagdo: Sintaxe e Fonologia

Uma das mais importantes fungoes que yam sendo atribufdas a Pros6dia
nos Ultimos anos diz respeito a divisdo dos enunciados em unidades
informacionais, especialmente quando se trata do estabelecimento de relagOes
de contraste no discurso (cf. Hirst & Di Cristo, no prelo):

Cada unidade de contraste realiza-se dentro de um Grupo Entonacional
definido, determinado aprioristicamente pelo falante, que pode reiterar,
destacando, algo antes enunciado, nao-entendido ou mal-interpretado por
seu(s) interlocutor(es) (cf. Gongalves, 1997). Dessa maneira, a ProsOdia,
independentemente ou em solidariedade corn a Sintaxe, desempenha papel
relevante tanto no modo como os falantes organizam quanto na maneira pela
qual os ouvintes identificam a informagao contrastiva envolvida no discurso
oral dialogado.

A Entonagao Contrastiva funciona, pois, como "Gatilho de Inferencia
Conversacional", uma vez queproporciona estabelecimento de confronto entre
elementos do enunciado, cabendo a audiencia a tarefa de recuperar, no fluxo
da conversagao, a relagao de contraste que o falante intentou veicular. Nesse
momento da interagao, o ouvinte deixa aflorar seu conhecimento linguistic°,
de mundo e partilhado (cf. Green, 1992) e estabelece uma relagao nao-explicita

5 0 objetivo do texto de Goldston (no prelo) nao 6 apenas descrever a situacao de interface
Fonologia-Sintaxe. Importa, para ela, que essa mesma relacao tenha conseqiiencias para
uma hierarquia de restricOes a fenOmenos lingiiisticos. Assim, uma pergunta para a qual a
autora se prop& a dar resposta 6 a seguinte: a prefeeancia pela nao-ocorrancia de
determinada forma lingiiistica, em certo contexto, obedece a restricOes de nivel sintatico
ou prosodico?
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entre dois elementos do texto conversacional que busca compreender e
interpretar, construindo, assim, sua coerencia.

A proeminencia acentual, nos casos (01) a (03) abaixo, rege as relagOes
de sentido expressas na sentenca, desencadeando, dessa forma, inferancias
as mais diversas. 0 enunciado (01), por exemplo, pronunciado corn Acento
Enfatico' no SN 'a prima da Marcelina', particulariza o sujeito da oragao e
autoriza deduzir que o falante teve o propOsito de dizer que foi mesmo a prima
da Marcelina (e nao outra pessoa qualquer, como a Josefina ou a Dagmar) a
interprete em questa°. 0 mesmo raciocinio se aplica a (02), no qual a saliencia
pros6dica no SP 'do Joao Bosco' permite que se conclua ter sido gravado pela
prima da Marcelina urn samba desse compositor (e nao de outro, como o
Gonzaguinha ou o Chico Buarque).

(01) A PRIMA DA MARCEL1NA gravou UM samba do Joao Bosco.
(e lido a Candida, a Filomena ou a Francisca)

(02) A prima da Marcelina gravou urn samba DO JOAO BOSCO.
(e nao do Caetano Velloso ou do Gilberto Gil)

(03) A prima da Marcelina gravou LIM SAMBA (do Joao Bosco).
(e nao outro genero musical, como o bolero, a valsa ou jazz)

Pelos exemplos, pode-se concluir que a Entonagao participa diretamente
da expressao do contetido de urn enunciado, em nivel de importancia semelhante
ao das unidades sintaticas e morfolexicais. Varias evidencias podem ser
depreendidas a partir do que foi exposto: (1) os enunciados contain um terceiro
nivel de organizacao (a Prosodia), ao lado da Sintaxe e da Semantica; (2) os
principais expoentes desse modulo da Gramatica sao, entre outros, o Acento,
a Entonagdo e o Ritmo; (3) a interpretagao semantica de urn enunciado depende
tanto de sua configuragdo sintatica quanto da Entonagdo a ela conferida, haj a
vista que (3b) uma mesma seqiiencia linear de elementos pode ter o sentido
levemente modificado (nuangado) pela atribuigao de proeminencia prosOdica
a urn de seus constituintes; (4) a Focalizacao, na qualidade de categoria
discursivo-pragmatica que expressa contraste (cf. Gongalves, 1997), pode ser

'A proeminencia fonologica requerida pela Entonacao Contrastiva pode ser acolhida sob
o rotulo generic° de `Acento Enfatico', considerado, aqui, como "gatilho de Focalizacao
Prosodica". Nao considero problematic° o uso do termo, uma vez que o elemento focalizado
apresenta-se modificado em sua configuracao proscidica tida como "normal" ou "basica":
uma de suas silabas sobressai significativamente sobre as demais, criando uma alternancia
rittnica mais intensa entre batimentos fortes e fracos. Como o acento é definido atualmente
como uma relacao de proeminencia (cf. Libermann & Prince, 1977), parece-me adequado
o uso da expressao.
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veiculada por expedientes de natureza suprassegmental, unicamente. Dessa
maneira, (5) a Sintaxe nao 6 o principal veiculo de exteriorizacao/manifestacao
desse fenomeno, uma vez que (5b) tal categoria pode nao requerer qualquer
alteracao de natureza sintatica (nos exemplos, nenhum tipo de transformacao
3/4 clivagem, deslocamentos 3/4 aparece associada a identificacao do elemento
focalizado). Por essa razao, (6) ha necessidade de conceber um modulo
pros6dico independente do sintatico, haja vista que a Fonologia mantem sua
independencia em relacao a Sintaxe, into 6, deve-se prever algum tipo de
dissociacao entre esses dois componentes.

Da mesma forma que o italiano, o grego, o ingles e a maior parte das
linguas do mundo (cf. Hirst & Di Cristo, no prelo), o portugues do Brasil utiliza
tanto meios textuais (morfolOgicos, lexicais e sintaticos) quanto prosOdicos
(Acento Enfatico) para focalizar contrastivamente urn elemento do texto. Em
nossa lingua, no entanto, o meio textual nem sempre basta pare garantir a
indicacao do contraste. Dessa maneira, o casamento Sintaxe-Fonologia, nesse
caso especificamente, nao 6 de todo monogamic°, uma vez que contrastes
nem sempre sao manifestos com atuacao simultanea desses dominios da
Gramatica. De fato, determinadas estrategias sintaticas, como as oracoes
cindidas e a topicalizacao, podem expressar informacao contrastiva. No entanto,
pretendo comprovar, neste artigo, que o Acento Enfatico 6, no portugues do
Brasil (doravante PB), o verdadeiro atribuidor da significagao contrastiva
veiculada nessas construcoes.

Duas foram as evidencias que me autorizaram concluir em favor da
predominancia da Tocalizacao ProsOdica' sobre a 'Textual'', cabendo
Sintaxe, e nao a Fonologia, como acreditam, entre outros, Jackendoff (1972) e
Freitas (1995), o carater redundante/acessOrio:

(1) ha enunciados que veiculam contraste, muito embora nao sejam
marcados pela presenca de qualquer elemento formal (conjuncao
adversative, particulas negativas) que possa atribuir significado
contrastivo ao item enfatizado e
(2) constituintes topicalizados e sentencas clivadas, principais estrategias
textuais de Focalizacao, podem nao veicular informacao contrastiva.

1 Chamo de Tocalizacao Textual' as estrategias morfossintatico-lexicais resposaveis pela
atribuicao de Enfase Contrastiva (cf., entre outros, a clivagem, a topicalizacao, o use de
adverbios focalizadores e o emprego de quantificadores).
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Em texto de 1981, Prince jd observara que, no ingles, o contraste nao
constitui efeito necessario a topicalizagao de constituintes (mesma
constataedo feita por Taglicht, 1984: 119). No que diz respeito ao PB, estou
bastante convencido de que o contraste tambern nao é essencial em sentencas
corn deslocamentos para a posigao de SN inicial e externo, sejam eles casos
tipicos de topicalizagao (TOP) ou de deslocamento a esquerda (DE). Os
exemplos de (04) proporcionam confirmar essa hipOtese. Observe-se,
entretanto, que eles podem transformar-se em contrastivos, mediante a
Entonagao que lhes seja conferida. Isso constitui evidencia de que o Acento
Enfatico é, no PB, o verdadeiro elemento atribuidor da significaeao contrastiva,
cabendo ao deslocamento para o inicio da sentenca, isto é, a construedo
sintdtica, o carater de redundante. Confira-se, entdo, a contraparte enfdtica de
(04), logo a seguir, nos exemplos prototipicos de (05)8.

(04) a. Esse computador, eu comprei quando (es)tava trabalhando Id na
Companhia. (PAU [20], 19 a., 2o. grau)

b. A Abigail, nao se pode confiar nela nao que ela ja amostrou pra
gente que é fofoqueira. (JAQ [63], 10 a., primdrio)

(05) a. ESSE COMPUTADOR, eu comprei quando (es)tava trabalhando la na
Companhia. (nao comprei essa maquina de escrever eletrica, por
exemplo)

b. A ABIGAIL, nao se pode confiar nela nao porque ela ja amostrou
p(a)ra gente que 6 muito fofoqueira. (mas a Celeste ou a Madalena
nao, porque sao sinceras)

Callou et alii (1993), investigando a relagao Sintaxe-ProsOdia nas
construgoes topicalizadas/deslocadas a esquerda, tambem notaram nao ser
TOP/DE a principal construgdo para marcar Foco (ou Enfase Contrastiva',
como usado neste artigo 3/4 cf. nota de rulmero 1) na lingua portuguesa. Por
essa razao langaram, napdgina 356, a suspeita de que devem os ftdantes cultos
preferir para isso outras variantes, como, por exemplo, as construcUes
clivadas do tipo Foi SN que SV. De fato, o Acento Enfatico de contraste é, em
termos percentuais, bem mais freqiiente em construe-Oes clivadas que em casos
de TOP/DE. Se, por urn lado, o Acento Enfatico se faz mais autuante quando
o enunciado apresenta uma clivada, por outro, nem toda crack cindida veicula
contraste. Em outras palavras, o use de uma relativa equacionada (cf. Taglicht,
1984), por si sO, nao permite conferir significado contrastivo ao texto. 0 exemplo

8 Nestes e em outros exemplos, utilizo caixa alta, negrito e italic° para indicar que o termo
foi realcado prosodicamente atraves do Acento Edifice). 0 sublinhado indica que o elemento
foi focalizado apenas do ponto-de-vista textual (morfossintitico).
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(06) revela um caso de cleft-sentence que nao favorece, sem auxilio doselementos prosodicos, uma leitura contrastiva.

(06) Ja teve tres desfiles esse ano aqui, mas eu nao quis desfilar porqueeu nao tenho muito jeito nao .... A minha irma desfilou ... Inclusivefoi a colega dela que organizou o desfile. (GUS [62], 10a., ginasio).
Nao ha, em qualquer dos casos de Tocalizagdo Textual' (topicalizagao,comparagao, clivagem, repetigdo 34 cf. nota 6), sobreposigao categOrica corn oAcento Enfatico. Mesmo as oracoes cindidas, que despontaram como principalexpediente sintatico para emergencia de proeminencia prosOdica, sozinhasnao conseguem assegurar o contraste. Conforme tambem observou Braga(1991: 113), a configuragdo estrutural dos constituintes, no caso das clivadase das pseudoclivadas, é criterio necessario, mas nao suficiente, a veiculagaodo contraste. Nas palavras da autora, nos enunciados que contem oragOescindidas é a presenca do auxiliar ser e/ou do pronorne relativo, a envolvertotal ou parcialmente o constituinte, conjugada ao padrao entonacionalque levam a sua focalizacao, simultaneamente autorizando, em enormeaunero de casos, uma leitura contrastiva da SC (= sentenga clivada).

Em decorrencia do que se expos, proponho ser a Tocalizagdo Prosodica',no PB, a principal estrategia utilizada para contrastar elementos do texto.Por essa razdo, defendo ser o Acento Enfatico o atribuidor de contraste strictosensu em nossa lingua. Dito de outra maneira, a Prosodia, pelo menos no PB,nao constitui traco acessOrio (redundante) na veiculagao do contraste,conforme sugerido em Chomsky (1971), Jackendoff (1972) e Guimaraes (1978),entre outros. Horvath (1986: 116), por exemplo, acredita que o Foco é oconstituinte do enunciado primeiramente identificado por transformagOessintaticas e, somente a posteriori, sobremarcado pela Entonagao. Para essesautores, o Foco de contraste 6 fenomeno sintatico que, sob certascircunstancias e/ou restrigOes, pode vir reforgado pela Prosedia (cf. Jackendoff,1972).

Tambem discordo de Freitas (1995: 162-3), que, ao estabelecer urnexaustivo levantamento dos suprassegmentos incidentes na fronteira deconstituintes, chega a seguinte afirmagdo: o foco vem a ser uma categoriasintaticamente motivada, ou seja, operacOes sintciticas de deslocamento quealteram a ordem canonica do enunciado jct constituem, por si mesmas,recursos que tornam salientes determinados constituintes. Mais adiante,conclui: a prosodia tende a sobremarcar essa saliencia,atribuindoproeminencia a esses constituintes, inclusive mediantefoco restrito.
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Ao contrario do que propagam Horvath (1986) eFreitas (1995), pude constatar
que, no PB, é a informagdo sintatica quem necessita de reforgo acentual 3/4 e
nao o contrario. Aqui, a redundancia parte da Sintaxe e nao da ProsOdia,
portanto. Nesse sentido, o fenomeno da Focalizagdo reforga a proposta de urn
modulo prosOdico autonomo, independente do sintatico, uma vez que o Acento
Enfatico prescinde de transformagOes sintaticas, muito embora possa ser
veiculado paralelamente a determinadas estruturas (clivagem e deslocamentos,
por exemplo). Isso, no entanto, nao constitui condigao sine qua non para a
manifestagdo do Foco de contraste, como imaginaram, entre outros, Chomsky
(1971), Jackendoff (1972), Horvath (1986) eFreitas (1995).

Pode-se admitir, portanto, que o relacionamento entre Sintaxe e Fonologia
jamais poderia ser do tipo `dissociacionista radical', haja vista nao serem
negados os vinculos naturais entre os dois modulos. Alem disso, aproveitando
as palavras de Bolinger (1989: 106-7), a Sintaxe, no caso do contraste, nao
independente da Entonagdo, que se junta a ela posteriormente.

Tambem nao faz sentido propugnar uma alianga de carater meramente
`associacionista' para acolher a conexao entre Sintaxe-ProsOdia no PB. No
caso da Enfase Contrastiva, especificamente, esses niveis de descrigao almejam
urn "relacionamento corn maiores liberdades", isto é, sem "muita dependencia
de uma das partes". De fato, no caso do fenomeno investigado, nao me parece
adequado propor urn componente prosOdico gerado a partir do sintatico,
prevendo correspondencia sisternatica entre eles, haja vista que a ProsOdia
mantem sua individualidade, nao sendo trago redundante a acompanhar a
configuragdo sintatica.

Por eliminagdo, defendo a necessidade de instituir interface do tipo
`dissociacionista moderada' entre os componentes sintatico e fonolegico da
lingua. Nesse sentido, as evidencias me levaram a considerar que os dois
niveis organizam o mesmo material de modo autonomo, muito embora nao se
rejeite a ideia de os constituintes coincidirem nos dois pianos. Resta saber,
ainda, se se trata de urn relacionamento (a) uni ou (b) bidirecional, questao a
ser discutida na prOxima segdo.

3. Parametros da Focalizagdo

Admitindo-se que a Focalizagdo é categoria existente na Gramatica
Universal, pode-se dizer que esse fenomeno ocasiona variagoes parametricas,
visto que sua materializagdo pode ocorrer sob formal variadas, em diferentes
sistemas lingiiisticos. Estabelecem-se as seguintes possibilidades de
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exteriorizagdo do fenomeno nas linguas do mundo, de acordo corn Gongalves
(1997):

(1) o elemento responsdvel pela Focalizagdo pode ser (a) urn morfema
lexical livre (palavra, propriamente) ou (b) uma particula presa agregada
a bases, antes ou depois, para imprimir contraste e/ou intensificagdo;

(2) a Focalizagdo pode ser impressa por uma categoria sintatica ndo-
lexical, corn posigdo definida na estrutura da frase, como, por exemplo,
o deslocamento para o inicio ou para o final do enunciado;

(3) °flash de um termo pode ser assinalado por meio deurn trago sintatico
atribufdo, em condigoes estruturais definidas, por uma categoria (lexical
ou funcional) a outra, de forma semelhante a que ocorre corn V (verbo)
e corn I (flexdo), e, finalmente,

(4) a Focalizagdo pode dar por urn trago fonolOgico associado a urn dado
constituinte em dominios prosOdicos especificos, como, por exemplo,
o Sintagma Fonolegico (j) ou a Frase Entonacional (I) (cf. Nespor &
Vogel, 1986 e 1989).

0 PB faz uso das quatro estrategias apontadas, uma vez que a Focalizagdo
pode ser veiculada por urn morfema, como acontece com os afixos de grau 3/4
estrategia (1). Alem disso, pode ser determinada por uma categoria sintatica
ndo-lexical (ordem dos constituintes) 3/4 recurso (2) 3/4, visto que a topicalizagdo
de termos freqiientemente leva a sua Enfase no texto. Adicionalmente a essas
duas estrategias, a lingua portuguesa tende a focalizar urn vocabulo por meio
de outro, especialmente nos casos que denominei de `Enfase Intensiva corn
Marcador Focal' (cf. Gongalves, 1997), nos quais urn adverbio ou urn
quantificador funcionam como autenticos "Morfemas de Enfase" recurso
(3). Finalmente, a Focalizagdo pode vir impressa apenas pelo uso da Fonologia,
associado a um termo num dominio prosOdico especifico. A chamada `Enfase
Intensiva sem Marcador Focal' (cf. Gongalves, 1997: cap. 4) nap requer
quantificadores9 para carrear a nocao de intensidade, o que mostra ser o
Portugues uma lingua que tambem atualiza a estrategia (4). Os exemplos (07)-
(10) ilustram, na ordem acima apresentada, as varias possibilidades de
materializagdo do fenomeno no PB:

(07) A casa nova do Venceslau ficou muito boa. Eu realmente achei a sala
CHIQUERRIMA. 0 quarto ficou ULTRA-SOFISTICADO E a cozinha...

9 Estou entendendo que valores semanticos associados a aspectos verbais, iteracao e
intensidade constituem uma espOcie de quantificacao (a quantificacao adverbial). A esse
propOsito, ver Partee (1995: 546-8).

826



GONcALVES 333

Adorei de montdo. (Exemplo constante do Corpus de Controle 3/4
Gonsalves, 1997: 385)

(08) Eu trabalhei um ano e meio... urn ano e meio como entregador... que
eu tinha uma Kombi...eu era motorista autonomo. E ESSA KOMB I,
eu engajei nessa mesma firma que 6 do meu tio. (MAN [14],
30a.,primario)

(09) Todos os dorningos a Dona Dalva aprimora seus dotes culinarios.
Supergostoso o nhoque de aipim que ela faz. E o pave de frango?
APETITOSO PACAS ele 6. Corn aquelas batatinhas, entao, nem se
fala. Huuum! (Exemplo constante do Corpus de Controle
Gongalves, 1997: 285)

(10) A Andrea cozinha bem de heranga... ela aprendeu corn a mae, que e
uma excelente cozinheira. E por falar nisso, a Dona Dalva fez ontem
uma came assada GOST00000SA! (Exemplo constante do Corpus
de Controle 3/4 Gongalves, 1997: 291)

Para dar conta das variagoes da Focalizagao, proponho que o fenomeno
seja acolhido por meio do traco [+/- sintatico]10. Dito de outra maneira, sugiro
que essa categoria, presente em todas as linguas na qualidade de fenomeno
discursivo-pragmatico, pode vir expressa pela Sintaxe, predominantemente,
ou nao. Nesses termos, minha abordagem difere da de Horvath (1986), uma
vez que, no meu entender, a Focalizagao é fenOmeno discursivo-pragmatico.
Sua exteriorizacdo e que, em algumas linguas, como o Himgaro, por exemplo,
pode ser de natureza sintdtica. Portanto, a manifestagao pela Sintaxe é vista,
aqui, apenas como parametro que as linguas selecionam.

Uma lingua de Focalizagdo sintatica] faz uso de expedientes como
clivagens e deslocamentos para carrear contraste e/ou intensificagao,
semanticas predominantes da Focalizagdo de termos. A ProsOdia, nesse caso,
pode participar 3/4 mas nao necessariamente 3/4 como reforgo a essa marcagdo
previa, num enlace que pode ser denominado de `associacionista', ja que o
nivel suprassegmental ira constituir informagao redundante, sempre
acompanhando a configuragao sintatica do enunciado.

Nos casos em que o Focalizagao 6 do tipo [- sintatico], proponho o uso

10 A escolha do traco [+/- sintatico] 3A e no do [+/- fonolOgico] 3/4 como o primeiro a
determinar variacoes param6tricas nas linguas se justifica no sentido de ser senso-cumum
na Teoria Fonologica (cf., p. ex., Selkirk, 1984 e 1995; Nespor & Vogel, 1986 e 1989;
Selkirk & Shen, 1990; e Vogel & Kenesei, 1990) a ideia de que a Sintaxe precede
derivacionalmente a Prosodia.

8 2+
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do trago [+/- fonolOgico] para dar conta da distingao entre (1) linguas nas
quail a Enfase veal expressa pela Morfologia, unicamente, atravesda aposigao
de morfemas especificos para contraste e para intensificagdo (cf., p. ex., o
arabe e o marubo) e (2) linguas em que os meios prosOdicos Sao os relevantes

emergencia da Enfase (cf., p. ex., o PB e o espanhol). As primeiras, atribuo a
especificagdo [- sintatica; fonolOgica], ao contrario das Ultimas, rotuladas de
[- sintatica; + fonolOgica].

Uma lingua corn Focalizagao [+ fonolOgica] tern a capacidade de Or urn
elemento do texto em destaque usando tao-somente meios prosOdicos. Corn
isso, estou querendo argumentar que a ProsOdia pode prescindir de marcas
textuais (morfemas, palavras e construgOes sintaticas) para veicular a
informagao focal: o Acento Enfatico é, nessas linguas, auto-suficiente para
asseverar as semanticas da Focalizagao. Nesses casos, a conexao Sintaxe-
Fonologia tende a ser do tipo `dissociacionista moderada', uma vez que a
ProsOdia e independente da Sintaxe, mas pode entrar em comunhao corn ela,
em maior ou em men or proporgao.

Partindo do pressuposto de que a Sintaxe precede derivacionamente a
ProsOdia (cf., p. ex., Selkirk, 1984 e 1995; e Nespor & Vogel, 1986 e 1989 e nota
9), poder-se-ia pensar num Quadro, como (01) abaixo, para sintetizar minha
proposta de parametrizagao da categoria `Focalizagao'. Observe-se que (01)
subordina o trago [+/- fonolOgico] ao [+/- sintatica sem prever qualquer
especie de loop: é um esquema do tipo top-down. Por meio dessa representagao,
depreendem-se tres possibilidades combinatOrias: (a) [+ sintatico]; (b) [-
sintatico; fonologico] e (c) [- sintatico; + fonolOgico].

SINTATICO

FONOLOGICO

Quadro 1: Parametros da Focalizacao: tentativa de caracterizacao.

Como se ve, o Quadro (01) 6 problematic° por excluir a combinagao [+
sintatico; + fonolOgico] do inventario das possibilidades de materializagao".
Inverter a posigao dos parametros nao me parece a solugao mais adequada,
pois essa mudanga (a) faria pressupor que a Fonologia, alem de preceder
derivacionalmente a Sintaxe, tern efeitos diretos sobre ela, sendo fonte basica

8 2 8
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de recursos para a construcao das representagoes sintaticas; e (b) nao
eliminaria o problema initial; pois, ainda, assim, o Quadro (01) nao iria prever a
combinacao [+ fonolOgico, + sintatico].

Nas linguas que selecionam o valor positivo do trap [+/- sintatico], a
Pros6dia pode atuar como expediente extra na atribuicao do contraste e/ou da
intensificacao, constituindo, portanto, informacao redundante aquela ja
expressa textualmente (cf. kutenai ehtingaro, p. ex). Nas linguas de Focalizacao
[+ fonolOgica], como o PB, a fonologia, apesar de ser o principal recurso
usado para destacarar urn elemento do texto, pode operar em conjunto corn
determinadas estrategia sintaticas e, nesse caso, é a sintaxe quem constitui
informacao extra.

Como se pode perceber, a escolha do valor positivo de urn dos traps
propostos nao descarta, necessariamente, a marcacao positiva do outro. Ao
contrario, os parametros da Focalizacao nao sao mutuamente excludentes e,
por isso, a combinacao [+; +], seja qual for a ordem adotada, 6 de fato produtiva.
No entanto, o valor positivo do primeiro tende a implicar redundancia do
segundo, haja vista que urn deles sempre sobressai, nas linguas, como principal
expediente para a materializacao do fenomeno. Em decorrencia disso, a solucao
mais viavel seria conceber os parametros da Focalizacao independentemente,
sem subordinar urn ao outro, mas prevendo certo grau de interacao eles. A
Figura (02) a seguir tern o propOsito de traduzir esse tipo de relacionamento.

s.intatico

tonologico

4,

H.]

Foc. m orfologico

r-[+]

H

Figura 2: Reanalise dos parametros da Focalizacao.

" Outra solucao seria questioner se essa possibilidade de fato existe nas linguas e ignorar a
combinacao. Acredito nao ser essa a alternative mais acertada, haja vista que a maior parte
das linguas manifests Focalizacdo corn atuacao concomitante de expedientes sintaticos e
prosOdicos (cf. secao 4).
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Em (02), osparametros [sintatico] e [fonolOgico] constituem alternativasde que as linguas dispoem para manifestar a categoria `Focalizagdo'. Assim,quando o valor positivo do primeiro parametro e selecionado, os meiossintaticos, por si sos, bastam para destacar urn elemento do texto. Como osparametros se interrelacionam bilateralmente, nada impede que uma lingua deFoco [+ sintatico] faga use tambem de expedientes prosedicos. Nesse caso, ainformagdo fonologica sera redundante em relagao a sintatica.

Quando uma lingua seleciona o valor positivo do segundo parametro, aProsedia nao necessita de qualquer informagdo sintatica: o nivelsuprassegmental e auto-suficiente para enfatizar o item desejado. Devidobidirecionalidade, tambem 6 possivel que uma lingua de Foco [+ fonolOgico]empregue estrategias sintaticas, paralelamente ao chamado Acento Enfatico.Aqui, no entanto, a informagdo sintatica e que sera redundante.

Por fim, no caso de uma lingua nao selecionar o valor positivo de nenhumdos parametros, a Focalizagdo vem manifests pela Morfologia, ou seja, urnMorfema de Enfase' sera o elemento responsavel pela iluminagao do elementodestacado no texto. 0 arabe e o marubo exemplificam linguas de especificagdo[- sintatica; fonolOgica]. Cumpre destacar que `morfolOgico' nao 6propriamente um trago, resultando, antes, da combinagdo de valores negativosdos parametros propostos'.

A proposta de interface que subjaz a Figura (02) 6, como se pode notar,do tipo Ldissociacionista moderada bidirecional' . De fato, um enfoque`associacionista' nao condiz corn a verdadeira natureza da manifestagao daFocalizagdo nas linguas do mundo, tendo em vista que (a) nao ha umacorrespondencia sistematica entre os dois mOdulos e (b) a ProsOdia nem sempreopera como marcagao redundante em relagdo a Sintaxe. Uma abordagem`dissociacionista radical' tambem nao da conta do relacionamento em questao,haja vista que os componentes fonolOgico e sintatico tern, no que diz respeitoa exteriorizagao do fenomeno, enorme "vocagao ao casamento", emdecorrencia de muitas vezes atuarem em solidariedade para destacar urnelemento do texto.

12 Nada impede, no entanto, que a Fonologia venha a realcar os elementos morfologicosresponsaveis pela Focalizacao nessas linguas. Ao que tudo indica, o arabe tende a reforcar,atraves da ProsOdia, o `Morfema de Enfase'. No entanto, a elevacao na altura, de caraternao-obrigatorio, pode estar vinculada, mais restritivamente, a fatores como (a) grau deinformatividade/relevancia do contraste, (b) modalidade da sentenca, e (c) atitude dofalante.
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Como se ye, o enfoque `dissociacionista bilateral' 6 o que melhor traduz
a interface Sintaxe-Fonologia na emergencia da Focalizacao, uma vez que (1) a
ProsOdia mantem sua independencia em relagao a Sintaxe nas linguas em que
a Entonagdo, por si sO, coloca urn elemento em evidencia no texto; (2) o principal
veiculo de exteriorizagao do fenomeno sera, nas linguas do mundo, ou a Sintaxe
ou a Fonologia. Em outras palavras, se, por urn lado, ha linguas em que os
meios sintaticos sao os que bastam para destacar urn elemento do texto, por
outro, tambem ha linguas em que os meios prosedicos sao os relevantes. A
evidencia (2) permite que se conclua ser urn modelo nao-derivacional o mais
adequado para explicitar o relacionamento entre os dois parametros em
discuss-do. Nesse sentido, a abordagem de Inkelas & Zec (1990) e de Zec &
Inkelas (1995), na qual Sintaxe e Prosodia interagem bidirecionalmente, é a que
melhor condiz corn os fatos observados na manifestaedo da categoria analisada
neste artigo.

4. Pequeno estudo de caso(s)

Nesta seeao, pretendo mostrar como a Focalizacao se manifesta em alguns
sistemas lingiiisticos, a fim de argumentar que os parametros propostos na
seed° 3 realmente captam o comportamento do fenomeno em linguas de famflias
as mais diversas. Para tanto, informagOes esparsas em compendios e/ou artigos,
entrevistas corn amigos-lingiiistas e conversas corn falantes nativos
constituirdo minha fonte de analise nesta parte do trabalho.

Em mambo'', uma lingua indigena brasileira da familia Pano, o Focalizacao

vem expressa pelo morfes {-Ro} e { -kw} que, agregados a bases verbais e
nominais, respectivamente, imprimem significado contrastivo ao elemento ao
qual se anexam. 0 acrescimo desse formativo nao acarreta qualquer modificagao
nos padrOes entonacionais, como se constatou em Costa (1992), o que faz
corn que essa lingua sej a especificada como do tipo [- fonologica; sintatica].

Da mesma forma que o marubo, o arabe14 tamb6m 6 exemplo de lingua
corn Foco [- sintatico; fonolegico]. Nesse caso, o segmento enfatizado sempre
vem seguido pelo morfe { -1i), sem qualquer alteragao na melodia da fala. Nesse
idioma, 6 possIvel associar um torn alto a partIcula que detem o sentido
contrastivo. No entanto, a elevaeao na altura, de carater opcional, pode estar
vinculada, mais diretamente, a fatores como (1) grau de informatividade/
relevancia do contraste (isto 6, a importancia da coffee-do); (2) modalidade da

" Agradeco a amiga Raquel Romankevicius Costa tanto pelas informacOes sobre o mambo
quanto pelas sugestoes e criticas ao trabalho.
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sentenca (ao que parece, e mais freqiiente em perguntas que em
assercoes); e (3) volume da voz, especialmente nos casos em que carreia
atitude do falante, como ironia, por exemplo. Por esses motivos, o torn alto
vinculado a particula Hi) se explica mais pelas fungOes indexical e atitudinal
imputadas a Pros6dia (cf. Gonsalves, no prelo) que em decorrencia do conteddo
semantico expresso pela Enfase, propriamente.

No himgaro, o Acento e a Entonacao nao sao suficientes, por eles mesmos,
para fazer de um constituinte o item focalizado. 0 mesmo acontece em Kutenai,
uma lingua indigena norte-americana15. No primeiro caso, apesar de
freqiientemente haver elevacao na altura do termo/expressao focalizado, a
Prosedia vem a constituir informacao que "escolta" a configuragao sintatica
do enunciado, ja que o contraste se associa, via de regra, (1) a topicalizacao de
constituintes, no caso de complementos enfatizados, e (2) a clivagem de termos,
no caso de adjuntos enfatizados. No segundo caso, a Focalizacao tambern é
sintaticamente motivada, visto (a) ser o Foco levado, categoricamente, para o
final da sentenca (`Foco Final') e (b) a ProsOdia tender, na verdade, a
sobremarcar essa saliencia estrutural, atribuindo proemin'encia a esse mesmo
constituinte.

Nos dois casos, a Entonacao apresenta correspondencia direta para corn
o plano sintatico-estrutural. De fato, é a estrutura sintatica que ira determinar
os padrOes mel6dicos e nao vice-versa. Dito de outra forma, os padrOes
prosOdicos, emlnIngaro e kutenai, seriam redundantes, visto que ocasionados
por uma estrutura sintatica. Nesse sentido, a Focalizacao é, nos dois casos, do
tipo [+ sintatico; + fonolOgico], em decorrencia de (1) a Fonologia nao constituir
condicao primeira ao realce de termos por contraste e/ou por intensificacao e
(2) a informacao sintatica (e nao a morfolOgica, como em arabe e marubo) ser
relevante a emergencia da Enfase.

Como o portugues, o ingles tambem pode ser tornado como caso
ilustrativo de lingua corn Focalizacao [+ fonolOgica]. Embora sentengasrelativo-
equacionadas (ou clivadas) freqiientemente acompanhem os contrastes, elas
nao constituem condicao dnica para sua emergencia, pois, como evidencia
Taglicht (1984: 19-20), a elevactio na altura pode, sozinha, colocar urn termo
em Foco. De fato, urn enunciado como (11) nab apresenta qualquer informacao
textual e, apesar disso, expressa contraste, pondo o SN 'the shed' em evidencia
no discurso.

14 Agradeco a Suleima Abdul Ali, falante-nativo, pelas informaciies sobre essa lingua.
15 Informacoes obtidas a partir de Horvath (1986).
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(11) John painted THE SHED yesterday. (not the door)
`John pintou o TELHEIRO ontem'. (nao a porta)
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Tambem o espanhol é uma lingua de Focalizagdo [+ fonolOgica], haja
vista que a Entonagao, embora freqiientemente vinculada ao "crivo" (cf. Hirst
& Di Cristo, no prelo: 45), como em (12), pode ser soberana na tarefa de
destacar contrastivamente um elemento expresso no conversa (cf. (13)). Como
em nossa lingua, as cleft-sentences, sem o auxilio do Acento Enfatico, nao sao
capazes de expressar contraste tambem em espanhol, como se verifica em (14).

(12) PEDRO fue quien me enter6 de la noticia. (... y no Jose)
Poi PEDRO que me Os a par das novidades' (e nao Jose)
(13) He leido EL LIBRO que me prestaste. (... no el articulo)
`Li o LIVRO que voce me emprestou' (nao o artigo)
(14) Fue el libro que me prestaste. (= esto es el libro que me prestaste)
Poi o livro que voce me emprestou' (= este foi o livro que me voce
emprestou)

5. 0 Foco Final lusitano

No que diz respeito a exteriorizagao do Foco de contraste, ha uma pequena
diferenga entre as variantes brasileira e europeia da lingua portuguesa. Nesta

conforme aponta Martins (1992: 187), ha forte pressao para que a
expressao enfatizada sej a posta no final do Grupo Entonacional, em especial
nos casos de corregao. Esse deslocamento vem recebendo o reitulo de `Foco
Final', nos termos de Martins (1992:189); Frota (1994: 6); e Hirst & Di Cristo
(no prelo: 46), entre outros.

0 portugues do Brasil de fato tende a nao movimentar o elemento
focalizado para o final da sentenga, sendo, antes, bem mais freqiiente (i) sua
topicalizagao ou (b) sua clivagem, como vimos. 0 portugues europeu
(doravante PE), ao contrario, apresenta o Foco deslocado para o final da
sentenga em cerca de 80% dos casos, de acordo com os resultados
apresentados por Martins (1992). Observem-se os exemplos:

(15) A. Voce prefere que ela va embora, nao é?
B. Nao. Eu prefiro que ela VENHA.
(16) A. Voce prefere que ela venha, nao é?
B. Nao. Eu prefiro que venha ELE.
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Na conclusao do trabalho, Martins (1992: 194) afirma que ha limiter para
a liberdade na ordem dos constituintes e os recursos entonacionais tomam
Lugar, nos casos em que restricoes gramaticaisprothem o deslocamento de
tuna pctlavras contrastada para a posicao final. Alem disso, a autora observa
que o recuo para o fim da sentenca, mesmo nos casos sem "restrigoes
gramaticais", nao é obrigatario, haj a vista que muitos contrastes nao irnplicam
quaisquer deslocarnentos (p. 195) e, em decorrencia disso, o Foco Final nao
constitui, em PE, urn princlpio.

Martins (1992) evidencia que muitos casos de Focalizacao de forma alguma
necessitam de informacoes sintaticas, devendo, por isso, ser atribuidos a
Entonacao alto e ascendente, que sempre atua na identificacao do Foco (p.
196). Nesse sentido, o PE, da mesma forma que o PB, vem a se especificar,
quanto a manifestaga'o do fenomeno, como lingua do tipo [+ fonolOgica], em
decorrencia de os recursos sintaticos terem papel relevante, mas nao
constituirem condicao preponderante para destacar um termo.

6. Conclusao

Pelo que se expos no decorrer do artigo, pode-se admitir que a proposta
de interface que melhor condiz corn os fatos observados na Focalizacao e a
`dissociacionista moderada bidirecional' (cf. secao 1). Cumpre ressaltar, no
entanto, que nao estou dando qualquer veredicto acerca da polemica
Unilateralidade versus Bilateralidade na conexdo Sintaxe-Fonologia. Estou
afirmando, apenas, que essa proposta permite captar melhor o relacionamento
em questa() no fenomeno estudado. Como ressaltei mais acima, o tema inspira
reflexao e somente novas pesquisas na area poderdo lancar novas lazes sobre
esse debate.

(Recebido em julho de 1998. Aprovado em julho de 1999)
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QUESTOES E PROBLEMAS/SQUIB

CONTRIBUIcAO PARA 0 ESTUDO DO PSEUDOPREFIXO EM PORTUGUES

(Contribution to the study of pseudoprefix in Portuguese)

Paulo Mosanio Teixeira DUARTE (Universidade Federal do Ceara)

ABSTRACT: In this article we examine some points of view about pseudoprefix,
namely that of Ferreira (1990), of Li Ching (1973) and of Iordan and Manoliu
(1980). We emphasize the contribuitions of Iordan and Manoliu as a starting
point to analyse the proposal of Carvalho (1974), based upon the secondary
stress of pseudoprefix, which is able to explain its brachysemic uses.

RESUMO: Neste artigo examinctrnos alguns pontos de vista sobre o
pseudoprefixo, entre os quais o de Ferreira (1990), o de Li Ching (1973),
Iordan e Manoliu (1980). Enfatizamos Iordan e Manoliu como ponto de
partida para analisar a proposta de Carvalho (1974), baseada no cwento
secunddrio do pseudoprefixo, que possibilita explicar seus usos
braquissemicos.

KEY-WORDS: Root; Prefix; Pseudoprefix; Brachysemy; Stress.

PALAVRAS-CHAVE: Raiz; Prefix; Pseudoprefixo; Braquissemia; Acento.

0. Introdugao

Se nos deixarmos guiar pelos meros significados dos elementos
estruturais do lexema pseudoprefixo, verificamos que eles significam no
conjunto `falso prefixo', o que ja sinaliza um aspecto importante, embora ainda
generico: o prefixo 6 o termo de comparagdo em relagdo ao qual devemos
entender o pseudoprefixo. Perguntamo-nos entdo: sob que aspecto(s)
distintivo(s) devemos compreender o pseudoprefixo? Em outras palavras:
justifica-se a postulagdo de uma entidade em morfologia corn diferengas (bem
como com semelhangas) comparativamente ao afixo inicial? Como o
conhecimento 6 cumulativo, decidimos tomar algumas propostas como pontos
de partida, quer para nega-las, quer para afirmd-las.

0 conceito de pseudoprefixo jd se encontra nao apenas em obras de
extracao estritamente mas tambem de extragdo normativo-
gramatical, como a de Cunha e Cintra (1985)' em lingua portuguesa, que ja faz
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referencias aos compendios de Li Ching (1973), Iordan e Manoliu (1980)
e Carvalho (1974). Assaltou-nos o questionamento: em que medida os autores
referidos por Cunha e Cintra tratam da mesma realidade conceptual? Nao
estariamos perante realidades identicas apenas no piano nominal? Afinal, é
comum, em lingiiistica, o use polisgemico de um termo. Por outro lado, é
completamente compreensivel que haja discrepancias conceituais, uma vez
que as perspectivas variam e, corn elas, os objetos.

Nosso trabalho se justifica como uma revista de algumas perspectivagOes
sobre o pseudoprefixo, para o devido exame critic° das mesmas, e como uma
contribuigao pessoal para o estudo da referida entidade, a partir de indicios
estruturais que julgamos pertinentes.

1. 0 pseudoprefixo: nocao controversa

Ferreira (1990), aludindo ao pseudoprefixo, trata-o como nocao
dispensavel, mas nao porque seja uma flock impertinente. Muito pelo
contrario, segundo a lingiiista portuguesa, a sua formulagao é explicavel e
bastante pertinente. 0 problema que aduz é outro. A sua utilizacao, diz-nos
ela, levanta inumeras questbes, como por exemplo, a de saber onde integrar
entradas lexicais formadas de pseudoprefixo, se na derivagdo ou na composigao.
Ferreira lida corn a nocao como se ela fosse dispensavel apenas por questoes
de comodidade ou de simplificagao teOrica. Ela argumenta que, em nivel
pedagOgico, o conceito de pseudoprefixo é nao apenas urn complicador no
que tange a taxonomia, mas tambemurn incomodo no ensino da lingua, porque
pressupde conhecimentos especializados. Ora, o estudo de prefixos e radicais,
nos pormenores, tambem suscita polemicas, o que nao deve constituir
obstaculo para a analise cientifica dos mesmos. Convem somente separar
aspectos de natureza cientifica dos de natureza pedagOgica.

E justamente no dominio cientifico que reside o ponto fraco da exposicao
feita por Ferreira, pois a autora parece inclinada a adotar o criterio da
produtividade em termos numericos, o que é de natureza extralingiiistica: serve,
por exemplo, para aferir os outputs das regras de formacao de palavras, mas
nao para fundamentar esta ou aquela nomenclatura. Ademais, a lingiiista nao
atentou para o fato de haver disparidade conceitual na identificagao do
pseudoprefixo, semelhantemente a Cunha e Cintra (1985), que, ao postularem
a existencia do referido elemento, se referem aos estudiosos Iordan e Manoliu

Em italiano, ha a gramatica de Sensini (1990), que se baseia substantcialmente na
proposta de Li Ching (1973) e na de Iordan e Manoliu (1980).
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(1980), Li Ching (1973) e Carvalho (1974) como se eles atribuissem ao
pseudoprefixo uma conceituagao univocal. Detenhamo-nos, como ponto de
partida para nossa discussao, na proposta de Iordan e Manoliu3.

Os autores julgam que entre prefixos e pseudoprefixos ha semelhangas e
sobretudo diferengas. A semelhanga mais saliente (e mais banal) reside no
fato de que uns e outros se antepoem a palavra. No tocante as diferengas :

a) os pseudoprefixos provem de preposigOes e adjetivos, nao apenas de
adverbios e preposigijes, como os prefixos;
b) os pseudoprefixos se distinguem dos prefixos pela origem e pela
cronologia: aqueles, de procedencia grega ou latina, sac, de introdugao
relativamente recente, apresentam carater culto e neolegico e sac, usados
para cunhar termos tecnicos e cientificos;
c) os pseudoprefixos geralmente nao ostentam grande rendimento e
d) os pseudoprefixos apresentam urn sentido menos estavel que o dos
prefixos.

A primeira diferenga, por si se, nab basta, pois é de carater parcial. Os
prefixos e pseudoprefixos, afinal, tem em comum o fato de serem provenientes
de preposigoes e adverbios. Cumpre acrescentar que a citada diferenga nao é
de cunho estrutural, uma vez que balizada na diacronia.

A segunda diferenga lido nos parece relevante e consistente. Criar urn
novo termo em fungao de fatores externos a lingua implica em multiplicar as
entidades alern do necessario. Batizar termos apenas para dar conta de criagOes
neolegicas de carater tecnico-cientifico nao parece born procedimento, ja que
decorre do fator tempo, exterior a lingua.

0 terceiro criteria concernente a produtividade em termos de nilmero,
como urn fim em si mesmo, igualmente nao se nos afigura selido o bastante

2 Alan dos autores acima citados, ha de citar-se Cardenas (1978), que conjuga os criterios
semanticos e formais ao estatistico. Para o autor, um prefixo nao funciona jamais como
uma lexia simples (nominal ou verbal), embora as vezes seja equivalente, quanto ao
contend°, a um relator. 0 pseudoprefixo, ao contrario, pode funcionar como lexia simples,
corn valor ou nao exclusivamente de relator. Ainda segundo Cardenas, a freqiiencia
distributive serve para estabelecer os conceitos de prefixo e pseudoprefixo.
3 Excluimos Sandmann (1989), que ja foi objeto de um outro trabalho nosso (Duarte,
1998). 0 autor parte do principio distribucional de que o prefixoide (termo que usa em
lugar de pseudoprefixo) tem identidade formal corn a forma livre, embora desta divirja
quanto aos contextos. E o caso de sobre, em sobrevoar, de mal, em maljeitoso.
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para opor o pseudoprefixo ao prefixo. Todavia, mesmo sendo admitido,
ha que fazer-se objegdo contra sua natureza empfrica. Li Ching (1973), que
trata os pseudoprefixos essencialmente em fungao do mesmo fator cronolOgico
adotado por Iordan e Manoliu, comprova justamente o contrario: alguns, a
exemplo de auto, micro e tele, exibem notavel produtividade.

0 quarto enteric), por fim, embora parega fundado no sentido etimolOgico,
pode ser operacionalizado. Os autores sugerem a possibilidade de determinados
elementos iniciais, como auto e foto, poderem ser usados no lugar do lexema
inteiro em que se inserem. Eventualmente, tail elementos podem servir de
base para formagdo de itens lexicais, o que configura recomposicao4, segundo
proposta de Bessa (1978). Damos como exemplos:

a) lexema: televisao / forma reduzida: tele /recomposigao: telecurso;
b) lexema: fotografia / forma reduzida: foto /recomposigdo: fotonovela;
c) lexema: automOvel / forma reduzida: auto /recomposigdo: auto-estrada;
d) lexema: telefone / forma reduzida: tele / recomposigdo: tele-amizade.

A redugao se associa ao fenomeno da braquissemia, que consiste no
emprego de parte do lexema por todo ele. Nos casos acima, como o corte faz
destacar elementos estruturais, tern-se o que Rocha (1998: 182) denomina
derivacao truncada estrutural. Abaixo estudamos o fenomeno, relacionando-
o ao criterio fonolegico estabelecido por Carvalho (1974: 554), tornado como
ponto de partida para a nossa argumentagao.

2. 0 pseudoprefixo: o criterio fon olOgico e a braquissemia

Existem, entre os morfemas prefixados, aqueles caracterizados pela
presenga de uma acento secundario, do qual resulta urn esquema acentual
analog° ao dos sintagmas fonicos. Sobre eles, afirma Carvalho: "distinguem-
se dos restantes prefixos, por possuir, cada um deles, uma significagdo mais
ou menos delimitada e presente a consciencia dos falantes, de tal modo que o

4 Recomposicao é termo que Bessa tomou a Martinet (1973: 137), que o usou, no entanto,
para batizar formacOes hibridas como teievi.s.do e teleguiado, cujo primeiro elemento é
altamente recorrente.

Freitas (1981: 129) contra-argumenta, afirmando que o estabelecido acima nao permite
diferenciar estes elementos morficos, de acento secundario, dos verdadeiros prefixos. Na
verdade, Freitas focaliza apenas o aspecto semantico, constante da expressao possuirem
ulna significacao mais ou menos delimitada e presente a consciencia dos falantes e
negligencia dois aspectos formais: a pauta acentual e a quase sintagmaticidade do todo a que
os pseudoprefixos pertencem:
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significado do todo a que pertencem se aproxima de urn conceito complexo,
e portanto do de um sintagma" (1974: 554)5.

Carvalho se refere a elementos como inter, intro, extra, super, supra,
entre outros. Nas formagoes de que participam, a exemplo de extracurricular,
interplanetcirio, infra-estrural, intramuscular, super-cornputador e
suprapartiddrio, comportam-se como urn vocabulo fonolegico. E comum, na
escrita descuidada, que eles sejam separados da base por espaco em branco,
uma vez que os falantes os percebem como entidades dotadas de autonomia
prOxima da da palavra. Nos proprios ja colhemos alguns exemplos no tocante
a esse indicio ortografico. Exemplificamos:

a) super nova 2 (programagdo do canal 18 da rede de TV a cabo);
b) super ferias (exemplo do caderno Cidades do jornal 0 Povo, de 04 de
junho de 1999);
c) mini caldo de came (exemplo colhido no restaurante L' escale, de
Fortaleza);
d) mini sanduiche (exemplo obtido no restaurante Duda's Burguer, de
Fortaleza);
e) multi pedras (exemplo encontrado em uma casa de material de
construgdo, em Fortaleza).

0 use indiscriminado do Wen por parte de quem nao conhece a regra
para esse recurso grafico tambern pode servir de meio para a identificagdo do
pseudoprefixo.

Ilustramos abaixo a proposta de Carvalho, assinalando corn o ntimero 3
a Maim tonica e, corn o ntimero 2, a subtonica.

interpanetario supercomputador
2 3 2 3

extracurricular infra-estrutural
2 3 2 3

Alguns elementos de pauta acentual secundaria sdo relacionados com
um tipo de braquissemia, a derivagdo truncada estrutural, ja mencionada na
secgdo anterior, a qual, pouco freqiiente, consiste no corte de urn elemento
estrutural da palavra. Constituem exemplos:
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multinacional emulti
vice-presidente evice
ex-marido eex
microcomputador emicro
pre-vestibular Ore
pes-graduagao epos
homossexual ehomo
heterossexual ehetero
hiperinflacao ehiper

Este tipo de braquissemia permute distinguir elementos medicos, como
hiper e vice de outros como in- e des- sao verdadeiros prefixos. Por isso,
convem denomina-los pseudoprefixos, que possuem estatuto muito
semelhante ao da palavra, no referente a pauta acentual.

A braquissemia, descrita nos termos acima, implica o fenomeno da
convers-do substantival, atraves da qual o elemento braquissemicamente
empregado se torna nude° de funcoes sintaticas tipicas de substantivos.

Alegar-se-ia que a palavra apagada esta pressuposta, o que é indiciado
pelo fato de alguns elementos conversos serem refratarios a flexao, a exemplo
de: o pre / *os pres, a pos/*as poses, a hiper/*as hiperes. Ha, todavia, casos
em que o elemento braquissemico recebe a marca superficial da flexao: as
maltis, as maxis, as teles, os micros, os vices.

A forma braquissemica pode dar lugar a novas formagoes, conforme nos
mostra Alves (1990: 26), corn os exemplos: supermicros, em lugar de
supermicrocomputadores, e superminis, em lugar de superminicomputadores.
N6s pr6prio ja nos deparamos corn urn exemplo de derivag-do sufixal: micreiro.
Acresca-se a possibilidade de recomposigdo, sugerida por Iordan e Manoliu
(1980), referidos na secg-do supra: teledramaturgia, telecurso, homofobia.

Em suma, a braquissemia relaciona-se corn a substantivacao. 0
substantivo gerado pode submeter-se, adicionalmente, a uma escala de
parametros morfolOgicos, nomeadaamente: a) a flexao; b) a formag-do de
derivados; c) a recomposicdo. Corn base nesses criterios, hiper epos sa-o de
substantivagao mais precaria, porque atendem apenas a condicao basica: ser

6 Ha casos curiosos, a exemplo de micro que pode ligar-se braquissemicamente a urn
adjetivo: micro e pequena empresa, e de ex, que se comporta semelhantemente a micro:
o atual marido e o ex.
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nticleo de SN. No extremo, encontra-se micro, que se submete nao apenas
a condicao basica, mas tambem aos tres criterios. Tele, intermediariamente,
atende ao requisito basic° e aos criterios a) e c).

0 pseudoprefixo pode relacionar-se tambem com outro tipo de
braquissemia, de natureza contextual, bem mail produtiva e sistematica, em
que urn dos elementos, a base, é subtrafdo em virtude de ser empregado no
vocabulo seguinte6. Pode atingir formagoes dessubstantivais e deadjetivais:

Observe-se que pode ocorrer, no caso das formagOes dessubstantivais,
a ausencia do elemento na segunda formacao:

a) a macroestrutura e a micro;
b) a superestrutura e a infra;
c) a maxidesvalorizacao e a mini.

Esta reducao de natureza contextual das formagoes corn pseudo prefixos
assemelha-se a das formacoes em mente: suave e delicadamente (< suavemente
e delicadamente).

Em suma, a braquissemia contextual decorre do fato de o pseudo prefixo
ter urn Mid° acento secundario. Por isso, ela 6 viabilizada num exemplo como
este abaixo:

O lingiiista estuda a pre- e a pos-posicao do sujeito.

Todavia, nao 6 possivel urn exemplo como este:

*0 lingiiista estuda a pre- e a pos-posicao. ( <preposigao e posposicao)

Sandmann (1992) faz algumas ponderacoes contra a braquissemia
contextual como criterio:

Excluir do rol de prefixos os formativos que apresentem qualquer grau
de mobilidade (Basilio, 1990; 6) parece envolver aspectos
problematic°, pois formativos cujo cardter de sufixos ninguem discute
tambem podem apresentar mobilidade: "papal so se contentava se
fosse urn errimo em tudo" de monografia de aluna depos-graduacdo,
`de nada ctdiantard aumentar o namero de deputados enquanto forem
eleitos, apenas, fisiologias, lobistas, sindicalistas e outros istas' (Folha,
17/7/90, p. A-3)(...) Nao se discute que hci prefixos mais facil ou
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comumente moveis do que outros. Soa bem normal uma frase coma
"Ela é responsavel pelo tratamento pre e posoperatorio". Ou ester
outros: "(...) este argument° deve ser mfisica para os 68% de analfabetos
ou semi, entre os 80 milhaes de eleitores. (Folha, 26/10/89, p. B-11) e
"(...) 0 homenageado (...) confabula corn o ex e atual Carlos Von
Schmidt." (Folha, 29/10/89, p. F-1). Ma quern dird que sao inteiramente
inaceitaveis seqUencias corno nao a mas antietica, nao se deve se mas
condtizir a jovem desnorteada, principalmente em contextos de forte.
emocionalithide, sem falar nos textos de intendio metalingfifstica: Em
"seduzir" e "conduzir" é dificil ver sincronicamente os prefixos se e
corn. (1992: 36-7)

A objecao do lingtiista nao procede. No exemplo 1, temos um processo
de conversdo substantival de sufixo, este muito motivado semanticamente,
como ismo. 0 segundo exemplo tambem nao convence, pois nao temos a
possibilidade de dizer: *fisiolog-, lob- e outros sindicalistas. Os outros casbs,
nil° a mas antietica, nao se deve se mas conduzir a jovem desnorteada, sao
ilustrag-Oes de contraste, que levam acentuacao eventual do prefixo. Nao
sera, contudo, licito dizer: *a e antietico, *nao se deve se e conduzir a jovem
desnorteada. 0 Ultimo exemplo aduzido por Sandmann nao procede, pois em
situagao de mengdo qualquer entidade no discurso se torna palavra.

Em suma, o teste que nos serve de fundamento é o da coordenagao por e.

3. Acrescimos aos criterios da pauta acentual e da braquissemi.a.

Impoe-se adicionalmente que nos refiramos a uma nota de pe de pagina,
corn que Iordan e Manoliu tentam uma caracterizacao mais palpavel, dos
pseudoprefixos, a propOsito dos exemplos electro- e tecno (romeno electro e
tehno).

Identico a electro é o caso de tehno (esp. tecno); urn e outro, ao ocupar
o segundo lugar, tem uma forma plena (ram ). Enquanto que o final -ic
desaparece, quando ocupa o primeiro lugar na composidio. Tambem
este fato confirma a opiniao de que as pctlavras formadas corn o auxilio
dos pseudoprefixos deveriam ser consideradas antes como composta
que coma .derivadas7.(1980: 48)

7 Identico a electro- es el caso de tehno- (esp. tecno-); uno y otro, al ocupar el segundo
lugar, tienen forma plena (rum. electric, tehnic; esp. electric°, tecnico). Mientras que el
final -ic desaparece cuando ocupa el primer puesto de la composici6n. Tambien este hecho
confirma la opini6n de que las palabras formadas con la ayuda de los seudoprefijos tendrian
que considerate mejor como compuestas que como derivadas.

844



DUARTE 351

Limitemo-nos ao portugues, idioma em que ocorre fenomeno semelhante,
como se pode verificar nos exemplos abaixo:

formas corn elemento pleno
termoletrico, hidroeletrico
zootecnico
el etrotermi co

formas corn o elemento truncado
eletroquimica, eletrodinamico
tecnocracia, tecnocrata
termonuclear, termobarometro

Notemos que os autores nao estabelecem relagdo derivacional entre as
formas plenas e reduzidas (pelo menos, isto nao esta claro). Fa lam tao somente
dos contextos da distribuicao de umas e outras.

E preferivel classificar exemplos como termo, eletro e tecno e congeneres
como radicais, dada a geragdo de formas termico, eletrico e tecnico, que tem
ocorrencia como formas livres. Mao aceitamos a hipOtese da variagdo formal
ou, em outros termos, o criterio da relagdo entre forma reduzida e forma plena
porque ela nao acontece em todos os casos, conforme os exemplos: filosofo/
francofilo, fotognifolaerofoto, termometro/megatermo.

Salientemos que os autores sugerem a mobilidade distribucional como
outra maneira de delimitar o pseudoprefixo. Fazem-no quando se referem ao
elementofi/o que ilustram comfilofrancezefilogermano, de um lado, efrancofil
e germanofil, de outro. Por que nao pseudosufixo, ja que a forma tambem
ocorre em ultima posigdo? Quica o melhor nome, que indica esta caracteristica
distribucional, seja radical.

As duas observagbes acima excluem como pseudoprefixos constituintes
como os primeiros elementos das formagOes abaixo, os quais, embora possam
ser utilizados em braquissemia, se comportam como radicais' :

a)odontologia, forma reduzida: odonto, contextos do primeiro elemento:
odontose, odontoma, odontite; periodontia;

b)eletrocardiograma, forma reduzida: eletro, contextos do primeiro
elemento: eletrico, eletrificar, eletrizar;

c)hidromassagem, forma reduzida: hidro, contextos do primeiro elemento:
hidrico; anidro.

4. Conclusdo

Como vimos, o pseudoprefixo se ancora em dois parametros interligados:

8 Os dados foram colhidos em Ferreira (1986).
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a pauta acentual e o emprego braquissemico, este ultimo entendido como
derivagao trancada estrutural e a redugao contextual. Os parametros citados,
por si SOS, nao bantam, pois ha que se fazer descontos da possibilidade de
emprego em mais de uma posigao no vocabulo e a geragao de derivados.
Deste modo, odonto e eletro, usados em lugar de odontologia e
eletrocardiograma, nao constituem pseudoprefixos. 0 primeiro engendra
derivados e goza de mobilidade; o segundo, por seu turno, gera formagoes
sufixais. Micro é pseudoprefixo, pois os derivados supermicro e micreiro se
relacionam corn a forma utilizada por braquissemia em lugar de
rnicrocomputador. Em termos esquematicos: microcomputador > micro >
micreiro ou superrnicro.

Convem acrescentar que alguns desses pseudoprefixos se adicionam a
sintagmas nominais, a exemplo de pre epos-revoluceio de 64, ex-miss Brasil,
permintindo paralelos, por aproximagao ou contraste, corn formas livres: antes
e depois da revoluctio de 64; a atual miss Brasil.

Isto se aplica tambem a outras formas afixadascomo anti, em antipoluiciio
sonora. Examinar estes casos de aposigao sintagmatica por parte de afixos
iniciais é materia para um outro trabalho.
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Sao, ao todo, 10 artigos, divididos em 4 partes, que compOem o presente
volume. E o tema aglutinador é algo que tem despertado muita atengdo entre
os estudiosos nos tiltimos tempos, tanto aqui no Brasil como la fora a saber,
a questdo da natureza exata da Lingtifstica Aplicada (LA) enquanto disciplina
academica. Tendo conseguido, ja ha algum tempo, sua autonomia institucional,
a LA continua buscando melhor compreensdo da sua identidade e
especificidade enquanto area do saber. Os pesquisadores nao se contentam
mais encarando a LA como o ponto de encontro de varias outran disciplinas,
visdo essa que veio a suplantar a chamada postura "Brumfit-Widdowson",
queprocurava frisar a emancipagao da disciplina emrelagdo a lingidistica te6rica.
Lars Sigred Evensen, em sua contribuigdo ao volume, resume a atual tendancia
nas seguintes palavras: "Estamos atuando em urn campo multidisciplinar (no
sentido mais estrito desse termo) ou participamos do desenvolvimento de
uma transdisciplina emergente (de uma ciencia exclusiva, em termos nao-
tecnolOgicos)? Se tal, quais sao as caracteristicas dessa determinada
transdisciplina?" (pp. 81-2). A palavra transdisciplinaridade ou uma de suas
variantes morfolOgicas esta presente nos titulos de nada menos que 4 dos 10
trabalhos e tambem nos titulos da metade das 4 partes, e todos os autores,
sem excegao, tocam no assunto direta ou indiretamente, no decorrer dos seus
textos. Isso nao sO justifica o titulo dado ao pi-61)h° volume, como tambem
demonstra grande interesse, por parte dos pesquisadores que contribuiram
para o volume, de interrogar a constituigdo e o estatuto da LA e os rumos que
ela deve tomar daqui em diante.

As 4 partes do volume fem os seguintes titulos: LA: Agendas em
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Discussao, Do Disciplinar ao Transdisciplinar em LA, Significados Atribuidos
a Transdisciplinaridade, e Dois Congressos e o Mesmo Tema. Dois trabalhos,
de autoria, respectivamente de Alastair Pennycook e de Angela B. Kleiman,
compoem a la Parte. 0 de Pennycook, originalmente publicado em 1990 na
revista Issues in Applied Linguistics, pleiteia uma postura abertamente critica,
ao passo que o segundo se preocupa mais em rastrear o percurso trilhado pela
LA desde o comego da sua existencia como disciplina autonoma.

A Parte 2 do volume tambem contem dois trabalhos. 0 primeiro, assinado
por Lars Sigfred Evensen, discute a questa() da transdisciplinaridade da LA e
conclui apontando para a mudanga de enfoque em curso na LA de teoria para
problemas especificos e ressaltando a necessidade de compreender melhor a
relagao dialetica existente entre a pesquisa basica e a pesquisa aplicada. 0
trecho citado no inicio delta resenha foi extraido desse trabalho do autor, que
foi originalmente apresentado no Congresso da AILA em 1966. 0 segundo
artigo, da autoria de Ines Signorini, procura definir o objeto das pesquisas em
LA. A autora veuma clara vantagem em se ter "urn objeto multiplo e complexo"
(p. 107) porque isso tem como conseqiiencia "a inevitavel exposigdo a
multiplicidade de paradigmas que constituem o universo cientifico
contemporaneo" (p.108).

Os 3 artigos que compOem a Parte 3 do volume sdo assinados,
respectivamente, por Luiz Paulo da Moita Lopes, Maria Antonieta Alba
Celani, e Silvana Serrani-Infante. Cada urn procura analisar o prOprio conceito
de transdisciplinaridade e a sua pertinencia as pesquisas feitas em LA. Moita
Lopes coloca em discussao a possibilidade de a LA vir a ser genuinamente
transdisciplinar. 0 autor faz restricoes a caracterizacao apressada da LA como
transdisciplinar e langa mao da hip6tese de que a atual situacao da indefinigao
talvez deva ao fato da LA ser ainda "uma area de investigagao relativamente
nova"(p. 127). Corn base em sua ampla experiencia como pesquisadora e
pioneira no campo, Celani se mostra mais segura e confiante ao reivindicar o
carater transdisciplinar da LA, tese ja defendida em outras oportunidades
como em (Celani, 1992). Em suas pal avras, "A Lingillstica Aplicada parece ter
vocagao para uma atitude transdisciplinar. Essa preocupagao com o social,
corn o humano, ha tempos tern sido objeto de pesquisas em Lingaistica
Aplicada e, de fato, é componente fundamental na definigdo da
disciplina"(p.133). 0 trabalho de Serrani-Infante discute a questao da articulagao
teoria-pratica a luz dos resultados parciais de um projeto de pesquisa em
curso na UNICAMP.
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A Parte 4 6 composta de 3 artigos de depoimento que relatam as
experiencias dos autores em recentes congressos na area de LA. A primeira,
da autoria de Ines Sign orini, faz urn apanhado do IV Congresso Brasileiro de
Lingiiistica Aplicada, realizado em 1995 na UNICAMP. Os tiltimos dois, de
Diane Larsen-Freeman e Mari lda C. Cavalcanti, discutem o 11° Congresso
Internacional de Linguistica Aplicada (AILA) que ocorreu em Jyvaskyla,
Finlandia, em 1996. Ambas as autoras destacam a grande dispersdo e
heterogeneidade que atualmente caracterizam as pesquisas em LA. Diz Larsen-
Freeman: "Uma ideia que parece ser propagada, atualmente, é a concepgdo de
que as coisas estdo interligadas de maneiras extremamente complicadas e
sensiveis" (p. 187). Cavalcanti frisa o carater eminentemente politico da divisdo
do bolo de conhecimento em disciplinas e assinala que "A Linguistica Aplicada
mostra faces diferentes em paises diferentes e, como em outras areas, isso se
deve a maneira como a segmentagdo de conhecimento 6 politicamente decidida
nas universidades" (p. 207).

Sem sombra de diwida, livros como este sdo bem-vindos sobretudo
diante das incertezas e falta de definigdo que ainda pairam sobre LA. Os
autores, cada um do seu ponto de vista, se esforgam para formular urn certo
posicionamento em relagdo a transdisciplinaridade que é a palavra de ordem,
ja ha algum tempo. A falta de unanimidade ndo 6, como alguns podem pensar,
necessariamente sinal de imaturidade, nem tampouco, fenomeno tipico que se
observa em disciplinas recem-emancipadas. Muito pelo contrario, sou de
opinido de que 6 justamente a ausencia de dissensdo, de diferengas
fundamentais, que sinaliza estado moribundo e preocupante de um campo de
conhecimento.

A meu ver, as discussoes aparentemente infindaveis e inconclusivas
sobre a prOpria natureza de uma disciplina sdo sintomaticas de algo muito
mais seri° que clama atencao urgente. No caso da LA, uma dessas questoes
urgentes ainda é a sua situagdo face a Linguistica TeOrica. Apesar de gozar de
plena autonomia em relagdo a Linguistica, a questdo de como demarcar as
fronteiras em relagdo a disciplina "matriz" continua a preocupar muitos
estudiosos ainda. Vejamos o que diz Wilkins em artigo recente: "Para
entenderrnos a natureza da linguistica aplicada, 6 necessario considerar suas
origens, suas metas, a relacao da lingiiistica aplicada corn a teoria

o tipo de questoes corn as quais a pesquisa na linguistica aplicada
se preocupa, e os metodos de investiga-las, e a relacao da lingiiistica corn
prcitica profissional em diversos domlnios". (enfase acrescida) (Wilkins, 1998:
35). Alguns dos autores da presente coletanea claramente evidenciam a
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preocupagao e, ou fazem questao de definir sua posicao a respeito, ou deixam
escapar uma certa visa() sobre o assunto, que pode ate nao corresponder
postura que esta sendo explicitamente assumida. A titulo de exemplos, vejamoso que tern a dizer Kleiman a respeito: "Considero que a Lingiiistica Aplicada
tern tanto, ou tao pouco, a ver corn a lingiiistica, como a pesquisa medica
clinica sobre a senescencia tern a ver a neuroanatomia". (p. 53). Ja as pr6prias
organizadoras do volume assumem uma postura bastante diferente quando,logo no inicio de sua `Introducao', se referem a LA como "mais uma subareado conhecimento, originalmente circunscrita e periferica, que `explodiu' aolongo dos anos 90" (p. 7). Se por urn lado, Kleiman se apressa, logo apOs afrase acima citada, para acrescentar que "a discussao dessas relagOes é quasesempre estail quando se fundamenta em questoes de ordem politica" (ibid.),por outro lado, Moita Lopes, trilhando a mesma linha de raciocinio queCavalcanti, faz questao de nos lembrar que a caracterizacao da LA como umasubarea da Lingiiistica 6 parte das regras do jogo que al estao, regras essasque atualmente norteiam as politicas dos Orgaos financiadores de pesquisano pais como CNPq e a CAPES, corn clams "implicagoes relativas aodesenvolvimento de carreiras universitarias, como tambem a distribuicao de

verbas para pesquisa"(p.115), observando ainda que "quem tenta operar de
forma interdisciplinar, paga o prep da INdisciplina" (p. 116). E no contextodessa discussao que a pergunta final corn a qual Celani termina seu artigo "[...]ha lugar parareinos no dominio do saber?" adquiresuma importancia. (p. 142).

Talvez mais importante ainda do que a questao da demarcagao dasfronteiras e a concessao ou nao do direito de livre passagem seja a questao dapossibilidade ou `desejabilidade' de tomar atitude critica em relacao aostrabalhos feitos em areas conexas. Ha duas formas de encarar as possiveisimbricagoes entre LA e as areas conexas. Ou elas podem estar participando deuma ampla integragao de varios campos do saber, ou podem estar entrando emfrancos atritos entre si, fazendo que cada area seja constantemente obrigadaa rever suas metas. Num artigo que gerou bastante polemica e continua a faze-la (cf. Rajagopalan, no prelo 1 e 2), Ben Rampton (1997) se identifica claramentecorn a segunda opcao. Segundo este autor, a atitude critica 6 absolutamente
necessaria em LA e, em verdade decorre de "uma certa disposicao inicial paralevar a seri° a necessidade de se dialogar" (Rampton, 1997:12). Ramptonargumenta em seguida que a LA deve desvencilhar-se da sua atitude
subserviente em relagao a Lingiiistica e assumir abertamente a sua vocagao
que 6, segundo o autor, a de contribuir de forma decisiva para que a prOpria
Lingilistica reveja alguns dos seus mais consagrados postulados, dentre osquais, o da famigerada neutralidade cientifica. AprOpria construcao de teorias
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6, pois, uma atividade que se desenvolve no mundo real, e, portanto, passa
por uma questdo de ordem indiscutivelmente pratica. 0 artigo de Pennycook,
o primeiro no volume em discussdo, merece destaque nesse sentido. Sob o
titulo de "A Lingiiistica Aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem
critica", o autor adota corn pano de fundo a visa) pOsmoderna da ciencia e da
producdo e distribuigdo de conhecimento e advoga uma postura abertamente
critica. Suas palavras sdo extremamente importantes no contexto de marasmo
etico-moral que se verifica em muitas das areas academicas. Diz ele, "0 use da
palavra `critica' ndo pretende se referir a uma concepgdo de criticismosomente
em termos dos argumentos contra o canone do pensamento reconhecido; ao
inves disso, a palavra `critica é usada corn a intengdo de incluir uma concepgdo
de critica transformadora. Isto significa que nos, na qualidade de intelectuais
e professores, precisamos assumir posturas morais e crIticas a fim de tentar
melhorar e mudar urn mundo estruturado na desigualdade". (p. 42).

A futurologia ndo esta ao alcance de nenhum de nos mortais comuns;
mas vale a pena, acredito eu, arriscar a hipOtese de que a prOxima "revolugdo"
interna (ou, em termos kuhnianos, a mudanga de paradigma) a espera da
Linguistica acarretard sua auto-conscientizagdo enquanto uma area do saber
ideologicamente compromissada (alias, como qualquer outra). Uma pequena
(porern, decisiva) ajuda advinda da "subarea" chamada LA que esta, segundo
as organizadoras do volume, prestes para "explodir" seria, corn certeza, bem
vinda, por que ndo? Sou da opinido de que o campo da LA hoje se coloca
como lugar privilegiado para darmos inicio a tal empreitada. (A esse respeito,
ver Rajagopalan, no prelo 1 e 2).

(Recebido em fevereiro de 1999. Aceito em abril de 1999)
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Este livro trata do desenvolvimento e utilizacao de um novo generic,
didatico o diario de leituras. 0 objetivo didatico, ligado a formagdo de leitores
reflexivos, fundamenta-se numa pesquisa apoiada num modelo de analise de
discurso de base sOcio-interacionista que postula, como elemento central da
atividade da linguagem, a existencia de generos portadores da experiencia
social, em constante transformagao pelas exigencias e parametros da agdo
social em curso, neste caso, a interagao didatica. A combinagao, muito feliz,
que a autora realiza entre os objetivos teericos, de urn lado, visando a descricao
de urn novo genero e os objetivos aplicados, de outro, visando a avaliagao
crItica da experiencia que possibilitou o estudo do diario de leituras como
instrumento didatico, faz deste livro leitura essencial tanto para teOricos da
area do discurso quanto para alunos de cursos de Letras e docentes engajados
no ensino de leitura e producao de textos no contexto universitario.

0 estudo que foi apresentado como tese de doutorado no Programa de
Lingftistica Aplicada ao Ensino de LInguas da PUC-SP esta dividido em duas
partes, precedidas de uma breve introducao geral, em que constam os objetivos
do trabalho. Consta tambem urn prefacio, escrito por Jean-Paul Bronckart, co-
orientador do trabalho e autor do modelo de analise de discurso utilizado, no
qual se tecem consideragbes sobre a relevancia da pesquisa tanto para a
difusao e reflexao crftica do modelo de producao de discursos que fundamenta
o trabalho, quanto para a pesquisa educacional. A base empfrica do estudo é
constitufda por setenta e nove textos produzidos por alunos do primeiro ano
de Jornalismo da PUC-SP.

Na primeira parte, composta de dois capftulos, a autora apresenta os
fundamentos teOricos subjacentes ao use do diario de leituras enquanto
instrumento educacional. No Capitulo 1, Actio e Genero de Textos, a autora
relaciona o conceito de agao comunicativa de Habermas (1981) a nocao de
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generos de Bakhtin (1953), retomada no modelo de analise de discursos
na perspectiva interacionista-social proposto pela escola de psicologia de
linguagem de Genebra. 0 segundo capftulo, 0 Genero e sua
na Prdtica e na Pesquisa Educational, apresenta as caracteristicas do genero
diario, procurando, nas situagOes de produgao diarista ao longo da histeria e
nas suas caracterfsticas textuais, os elementos comuns dos g'eneros Intimos.
Dentre essas caracterfsticas, a autora destaca: a construgao de urn
superdestinatario, cuja representagao fugiria as normas e convencoes sociais,
e os aspectos estilfsticos relacionados a subjetividade e a expressividade
informal e privada, que marcam uma pouca preocupagao corn procedimentos
de textualidade. Resta determinar se os didrios produzidos em situagoes
didaticas partilham esses tracos do genero e do estilo, questao que Pica para a
pesquisa, apresentada na segunda parte do livro.

A segunda parte esta dividida em seis capftulos. No capftulo 3, 0 Quadro
Teorico da Andlise dos Textos, a autora expoe a teoria do funcionamento dos
discursos de Bronckart (Bronckart, 1994), complementada corn a teoria de
analise textual de Adam & Petitjean (1989) e Adam (1992). Trata-se de urn
quadro teOrico complexo, claramente apresentado, cuja pertinencia e adequagao
sao demonstrados nos capftulos analfticos.

A teoria de funcionamento dos discursos toma como unidade psicolOgica
central o conceito de agdo, unidade que pode ser descrita mediante a
identificagdo dos parametros da situagdo de comunicagao e do conteildo
tematico mobilizado pelo agente produtor do texto, podendo se concretizar,
portanto, em diversos textos, corn diversas caracterfsticas lingtifsticas. Essas
duas representagOes dos agentes produtores de determinados parametros
da situagao de produgao (material e de interagao social) e dos contefidos
formariam uma base de orientagao para as escolhas a serem expressas atraves
do texto: genera, tipo discursivo, estabelecimento de coerencia.

Por sua vez, essas escolhas determinam outras. Por exemplo, as opgoes
relativas aos tipos de discurso envolveriam operagoes para constituir o mundo
discursivo, o grau de implicagao da situacao material, a escolha de um tipo de
seqiiencialidade, ou seja, urn piano do discurso. As oposigOes relativas
escolha do mundo discursivo envolvem situar as referencias num mundo
distante ao da situagao de material de produgao (disjuncao) ou num mundo
conjunto ao da interagao social (conjuncao), enquanto a escolha do grau de
implicagao da situagao material de produgao envolve decisOes sobre integrar
no texto referencias aos parametros da situagao de comunicagao (implicagao)
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ou nao integra-las, produzindo-se urn texto autonomo em relagao a esses
parametros (autonomia). Os quatro grandes tipos de discurso propostos pela
teoria resultam das combinagoes entre essas diversas oposigbes: os discursos
do eixo do EXPOR (conjuncao) interativo (implicagao) ou teerico (autonomia)

e os discursos do eixo do NARRAR (disjungao) o relato interativo
(implicagao) ou a narragao (autonomia).

Esse quadro teOrico parcialmente resumido aqui é complementado
corn a nogdo de seqiiencialidade (Adam & Petitjean, 1989, Adam, 1992), isto
o conjunto de seqiiencias convencionalizadas para a organizagao cognitivo-
discursiva do tema, que determinam a reestruturagao lingilfstica do
conhecimento que resulta no texto. Consideravel espago é dado ao tratamento
das seqiiencialidades descritiva e explicativa, uma vez que essas sao as
predominantemente encontradas nos textos do corpus.

0 Capftulo 4, Questoes Metodologicas, fornece dados sobre os sujeitos,
os instrumentos de coleta de dados e sua contextualizagao, e os procedimentos
analfticos. Estes ultimos consistem em tres procedimentos maiores, cada urn
dos quais é objeto de analise em capftulos posteriores. Sao eles: identificagao
das unidades de informagao a fim de se identificar as representagoes dos
alunos sobre a situagao (capftulo 5), selegdo das unidades lingtifsticas a serem
analisadas e levantamento de freqiiencias de cada unidade (capftulo 6); andlise
do piano do texto e da organizagao sequencial (capftulo 7).

0 Capftulo 5, Representardes sobre os Pareanetros da Situacao de
Conumicardo sobre o Diario de Leituras, focaliza as "teorias diaristas"
particulares encontradas nos diarios dos sujeitos da pesquisa, a fim de se
compreenderem os problemas corn que os alunos se depararam, em relagao
aos temas, a relagao entre locutor e interlocutor (o professor), e ao processo
de articulagao leitura/escrita. A diversidade de representagOes que os alunos
se fizeram da situacao aponta para a diversidade das solugoes e, portanto, dos
textos produzidos, questa() abordada no capftulo seguinte.

O capftulo 6, Caracteristicas Discursivas dos Textos Produzidos,
classifica a produgao diarista dos alunos em tits grandes grupos, tomando
como base para a classificagao as unidades lingiifsticas presentes e/ou ausentes
nos diferentes didrios. No primeiro subconjunto, "Grupo Mais TeOrico (GT)",
os textos sao construfdos autonomamente em relagao a situagao de
comunicagao, corn presenga marcante de frases declarativas e ausancia de
elementos deiticos de pessoa, tempo ou espago. 0 outro grupo de textos, que
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cont'em segmentos de discurso interativo, é dividido em doissubconjuntos, segundo a presenca e freqiiencia de unidades que implicam asituagao de comunicagao, em "Grupo Interativo com marcas do destinatario(GICD)" e "Grupo Interativo sem marcas do destinatario (GISD)". Todos ostextos estao constitufdos por discursos da ordem de EXPOR, embora nostextos interativos haj a trechos dos mundos discursivos da ordem de NARRAR.
0 Capftulo 7, A Organizaclio Sequential e os Pianos de Texto, apresentaas diferentes formas de piano global de texto e de organizacao seqiiencialencontradas nos ties grupos de diarios identificados no capftulo anterior. Aanalise e bastante detalhada a fim de "auxiliar outros profissionaisque queiramutilizar a teoria adotada para fins didaticos ou de pesquisa."(p. 165). 0detalhamento e minuciosidade da analise dificulta a percepgao dasregularidades, ficando a impressao de uma forte heterogeneidade tanto naorganizacao seqiiencial e no piano global, quanto no tipo de sequenciasescolhidas. Entretanto, a autora tern o cuidado de apresentar um quadro-resumo em que os varios subtipos de sequencias sao eliminados,evidenciando-se, assim, que, no conjunto de textos produzidos, ha fortepredomfnio de seqiiencias explicativas e descritivas e que, nos textosinterativos, hapredomfnio de descrigOes de texto e de acao. A heterogeneidadese mantem em relagao ao piano global, que pode ou nao estar presente nostextos. Cabe apontar tambem que a analise permite evidenciar problemas nateoria da organizacao seqiiencial, primeiro porque os criterios de identificacaode seqiiencias nao sao facilmente aplicaveis e porque a prOpria nocao deseqiiencia deve ser questionada, ja que os textos nao sao construfdos emsequencias completas, mas em fragmentos de sequencias.

No capftulo final, Conclus5es, a autora, primeiramente, tece consideragOessobre os resultados da pesquisa, para depois apresentar uma reflexao teoricasobre a contribuigao da pesquisa aplicada na analise da reestruturagao econstituicao de generos na instituicao didatica.

Quanto ao estatuto do diario de leitura, a autora aponta que asregularidades na construcao dos textos (tal como apresentadas nos capftulos6 e 7) pareceria ser evidencia de uma transposicao das caraterfsticas tipicas dogenero de diario privado para urn genero ainda em constituicao o diario deleitura. Entretanto, ela argumenta que, ao se levar em consideracao aincompatibilidade existente entre os parametros das situagoes de producaodo diario intim° e do diario institucional, outras conclusoes parecem maisplausfveis. Assim, para a autora, outros generos indexados a situacao escolar,

85



KLEIMAN 365

como o resumo, a resenha critica e a dissertagao, seriam tambem generos
dos quail o aluno se serve na sua produgao diarista. Tal combinagao explicaria
a existencia dos diarios mais te6ricos e a enorme variagao dos textos produzidos
quanto a implicagdo dos parametros da situacao no diario de leituras.

Por outro lado, tambem tiveram influencia na produgao as instrugoes
didaticas que precederam a produgao dos textos, que traziam implicit° urn
modelo pre-teorico que guiou as produgOes dos alunos para a descrigao e
para urn diario reflexivo: "A medida que le, va escrevendo como se fosse para
voce mesmo(a). Descreva o que o texto traz de interessante tanto em relagdo
forma quanto ao contetido; descreva em que o texto lido contribuiu para sua
aprendizagem, para mudangas em sua pratica de leitura e produgao ..."(p.
233).

Do ponto de vista da contribuigao tearica, a pesquisa didatica se
constituiu como urn instrumento eficaz para a analise da reestruturagao e
constituigao de urn novo genero no contexto universitario, em que a situacao
de agao verbal complexa corn que os alunos se deparam exige a produgao de
uma unidade intertextual multimodelar em fungao dos parametros da situacao
didatica em curso. A conclusao central, decorrente da analise da situacao
material de produgao e dos textos efetivamente produzidos é que, na produgdo
diarista dos alunos, ha exemplos "da constituigao de urn novo instrumento
semiOtico a partir de instrumentos conhecidos."(p. 234).

0 capitulo tambem inclui uma avaliagao critica da experiencia didatica.
Em primeiro lugar, Pica evidente a importancia de pesquisa aplicada para a
(re)formulagao teOrica. 0 estudo permite uma caracterizacao teOrica do diario
de leituras, genero ja utilizado corn fins didaticos, porem sem a conceitualizagdo
teOrica que este estudo aporta. Alem disso, os procedimentos analiticos
detalhados, de textos completos, levanta questionamentos importantes para
os quadros teOricos utilizados.

A reflexao teOrica, ao ocupar urn lugar central na pesquisa, permite
redimensionar o trabalho didatico, entendendo-o nao apenas como uma
experiencia local, mas como um trabalho que reflete e refrata as condigoes
sociais da universidade e da escola brasileira, que determinam os processos
de agao comunicativa ai estabelecidos. Esse redimensionamento é, sem dtivida,
uma das contribuigoes mais importantes do trabalho, pois ele permite a
utilizagao nao ingenua de urn importante instrumento de trabalho didatico.
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Ao contrario de outros generos escolares que se constituem em modelos
rIgidos a serem seguidos pelo aluno, o diario permitiria elaboragoes e escolhas
muito mais variadas. Devido a essas caracterIsticas, sua utilizagdo didatica
permitiria configurar uma situacao de producao de textos atraves da construgdo
em vez da reproducao, pouco comum (mas sempre desejada) na situagdo escolar.

No trabalho de Anna Rachel Machado vemos combinados a escolha de
um problema relevante para o ensino, o dominio de urn quadro teOrico complexo
e o rigor analltico que exige o retorno e a revisao da teoria, constituindo-se,
por isso, no tipo de trabalho que deveria servir de parametro para a pesquisa
aplicada.

(Recebido em janeiro de 1999. Aceito em margo de 1999)
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RIBEIRO, B. T. & P. M. GARCEZ (orgs.) (1998) Sociolingiiistica Interacional:
antropologia, lingilistiat e sociologist em analise do discurso. Porto
Alegre: AGE, 159pp.

Resenhado por/by Ana Cristina OSTERMANN (University of Michigan)

0 langamento da coletanea de textos intitulada Sociolingiiistica
Interacional: Antropologia, Lingitistica e Sociologia em Analise do Discurso,
organizada por Branca Telles Ribeiro e Pedro M. Garcez, assinala urn primeiro
esforgo em se estender os fundamentos oferecidos pela sociolingilistica
interacional as diferentes disciplinas que se propoem ao estudo da lingua em
interagao social. 0 livro destina -se principalmente a estudantes, pesquisadores
e demais profissionais das areas de Antropologia, Comunicagdo Social, Direito,
Educagao, Lingiiistica, Psicologia, S ociologia, Psiquiatria e S aide Mental.

A coletanea compOe-se de tradugOes de textos publicados originalmente
entre 1960 e 1980 por pesquisadores nas areas de Antropologia, Lingiiistica e
Sociologia. Sao todos autores interessados em analise do discurso e que,
diante das iniimeras indagagOes interpretativas que emergem nos estudos de
interagoes face-a-face, se propoem a responder a pergunta "0 que esta
acontecendo aqui?". Urn dos principais temas que permeia os estudos incluidos
na obra 6 a preocupagao destes estudiosos corn o significado situado na
interagao social. Portanto, os autores cups artigos sao traduzidos na obra
abragam uma nogdo mais maleavel e mais abrangente de contexto. Isto 6, a
nogdo de que o contexto do discurso e da interagdo social abrange outros
elementos alem daqueles mais estaveis (como espago, tempo e participantes).
0 significado de contexto que os pesquisadores tratam aqui revela que tanto
os participantes quanto o discurso se desdobram a cada momento, e tanto
reconfiguram o prOprio contexto como sao reconfigurados pelo mesmo a cada
novo avango na interagdo (tais como uma nova contribuigao oral ou gestual
dos participantes, e/ou re-direcionamento do olhar).

A obra é composta de uma introdugao geral dos organizadores, a qual
seguem oito textos traduzidos, cada um individualmente prefaciado pelos
organizadores corn informagoes a respeito das contribuigOes. A introdugao 6
brilhantemente ilustrada corn a transcrigao de uma interagdo entre marido e
mulher, a qual se mostra coerente corn o propOsito inerente a cada urn dos
artigos que compoem a obra. Isto 6, desde as primeiras paginas, o leitor 6
instigado a se interrogar sobre "o que esta acontecendo alt ", naquela
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determinada interagao. Finalmente, as tiltimas paginas do livro sao
dedicadas a uma sec-do unica e geral de referencias bibliograficas.

0 primeiro artigo, "A situagao negligenciada" (Erving Goffman), constitui
um importante marco nas pesquisas de sociolingfifstica interacional. Nele
Goffman insiste para que os pesquisadores deem a devida importacia para a
situacao social que emerge nas interag-Oes face-a-face.

0 segundo artigo, "Algumas fontes de variabilidade cultural na ordenagao
da fala" (Susan U. Philips), trata de dois temas de grande relevancia nos
estudos de interacao face-a-face. Um deles 6 a importancia que nao s6 o
falante mas tambem o ouvinte passa a ter numa interagao, bem como a
importancia do direcionamento do olhar dos mesmos. 0 outro aspecto relevante
que Susan Philips questiona neste estudo 6 a validade das afirmacOes feitas
por analistas da conversacao em termos de universais. Segundo a autora, é a
organizacao da fala e as diferentes percepcoes da mesma, atraves de variadas
culturas, o que difere, e nao os meios comunicativos.

0 terceiro artigo, "0 significado social na estrutura Alternancia
de cedigos na Noruega" (Jan-Petter Blom e John J. Gumperz), constitui urn
trabalho seminal em etnografia da comunicagao e sociolinguistica interacional.
Neste artigo, os autores introduzem conceitos que passaram a ser utilizados
por uma geragao inteira de pesquisadores. Entre tais conceitos, os principais
sao os de alternancia de cedigos: alternancia situational e alternancia
metaforica.

No quarto artigo traduzido, "Uma teoria sobre a brincadeira e fantasia",
Gregory Bateson introduz nas Ciencias Sociais o quepassa a ser um dos mail
importantes conceitos na analise do discurso, i.6, o conceito de enquadre. 0
enquadre contem uma serie de informagOes que possibilitam aos interlocutores
compreender como eles devem tomar uma dada mensagem que em principio
possaparecer ambivalente (e.g., brincadeira vs. comentario crftico). De acordo
corn Bateson, o enquadre oferece aos participantes elementos que, combinados
de certas formas, delimitam que tipo de comunicagao ocorre ali e,
conseqiientemente, como cada participante deve responder aquela situagao
especifica (i.e, rir em resposta a uma brincadeira, contestar uma critica, entre
outras).

Segue imediatamente ao texto de Bateson, o artigo "Footing", no qual,
cujo titulo bem indica, Erving Goffman introduz a nocao de footing. De acordo
corn o autor, footing desenvolve o conceito de enquadre de forma a mostrar a
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,dinamicidade do mesmo no discurso. De extrema importancia neste artigo
sac) os desdobramentos das definicaes classicas de falante e ouvinte em
papeis mais sutis de participagdo e recepgao no discurso (tais como anirnador,
autor e enderecado, e ouvinte por acaso).

0 sexto artigo, "Convengoes de contextualizacao" (John J. Gumperz),
aborda o que Gumperz denominou pistas de contextualizacao, que constituem
as pistas sociolingilisticas que os participantes usam para marcar suas
intengOes comunicativas, para inferi-las de outros interlocutores, e para
construir expectativas sobre o que podera acontecer a seguir na interagdo.
Conforme o autor chama a atencao, as pistas de contextualizagao sao
internalizadas pelos falantes e sao ativadas durante a interagao social de forma
a criar inferencias, ressaltando o que e relevante para uma determinada
interpretagao, num especifico momento. 0 autor tambem enfatiza o fato das
convencoes de contextualizacao permanecerem muitas vezes nao-verbalizadas
durante o aprendizado de um lingua estrangeira. Segundo o autor, o fato desta
aprendizagem se dar na maioria das vezes no nivel oracional causa problemas
de comunicagdo conseguintes. Isto e, numa interagao, participantes podem
muitas vezes usar o mesmo cOdigo linguistic° em nivel oracional, sem
necessariamente ter em comum as mesmas convengbes de contextualizacao,
causando desta forma mal-entendidos.

No artigo "Enquadres interativos e esquemas de conhecimento em
interagao: Exemplos de um exame/consulta medica", Deborah Tannen e Cynthia
Wallat propbem uma diferenciagao dos tipos de estruturas de expectativa:
enquadre e esquema. As autoras sugerem que se use o conceito de enquadre
para denominar as in formagbes que sao co-construidas numa interagao uma
nocao portanto mais antropolOgica/sociologica e esquemas para se referir
as informagoes pressupostas, padrOes ou esquemas de conhecimento nocao
esta inserida na psicologia cognitiva e inteligacia artificial. Usando exemplos
de interagao numa consulta medica, as autoras demonstram a complexidade
interativa das duas estruturas de conhecimento, mostram como as nogbes de
esquema e enquadre explicam grande parte do que acontece numa interagao,
tanto em termos de sucesso comunicativo quanto em termos de falhas
interpretativas e quebras na comunicagdo.

Finalmente, no Ultimo artigo da coletanea, "0 `quando' de urn contexto:
Questoes e metodos na analise da competencia social", Frederick Erickson e
Jeffrey Shultz chamam a atengdo dos pesquisadores para uma definigao men os
simplista da nocao de competencia comunicativa ou interacional. Desta
forma, os autores abordam de forma integrativa as diversas teorias de analise
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de contexto propostas ate entdo. Erickson e Shultz tambem apresentam
uma proposta metodologica, passo a passo, de como se investigar a
organizagdo social da interagdo a partir de dados audiovisuais.

Fica bastante claro que o argumento de Ribeiro e Garcez sobre o diffcil
processo de escolha dos textos que compoem o volume 6 de fato genufno.
Tanto a selegdo como a ordenagdo dos artigos traduzidos receberam devida
atengdo, i.6, os autores e os conceitos por eles introduzidos sdo (cones na
area de Sociolingtifstica Interacional, e os artigos representam a disciplina em
suas mirtiplas dimensbes e complexidades. Alem disso, a intertextualidade
dos artigos evidencia o inter-relacionamento histOrico e conceitual dos
mesmos. Tal intertextualidade é comprovada na pratica, i.6, enquanto a leitura
da obra avanga, o leitor 6 constantemente remetido pelos autores originais
aos outros textos contidos no volume.

Fica evidente tambem que a tradugdo dos artigos nao se deu sem
dificuldades. Detalhes de grande relevancia nos artigos, como transcrigoes de
interagOes em diferentes registros (e.g., Gumperz, p. 101), foram cuidadosamente
preservados nas tradugOes. Alem disso, merecem destaque especial as
tradugoes dos textos de Ervin Goffman. Os tradutores souberam manter a
complexidade no estilo de escrita que caracteriza as obras do autor.

Alguns pontos merecem ser destacados pela sua valiosa contribuigdo
didatica. Os prefacios que introduzem cada novo artigo na obra, por exemplo,
constituem mais do que simples sumarios dos textos a que precedem. Eles nao
apenas anunciam e explicam alguns dos conceitos introduzidos a seguir,
como tambem situam historicamente cada artigo, fazemrelagdo do mesmo com
outras obras, e apresentam uma breve descrigdo da disciplina e tradicdo de
pesquisa do autor. De semelhante cunho didatico sdo as notas dos tradutores
e organizadores ao p6 da pagina. Tais notas justificam decisOes de tradugdo e
clarificam de antemdo detalhes que podem levar a ambiguidades ou erros de
interpretagdo (e.g., pp. 99, 104 e 118), apontam para uma contextualizagdo
cultural dos assuntos apresentadas nos artigos (e.g., pp. 111, 114 e 148),
remetem o leitor aos outros textos do volume (e.g., p. 102) e atestam a seriedade
da pesquisa da qual a obra resultou (e.g., pp. 124 e 127).

Alguns aspectos poderiam merecer acrescimos ou modificagoes numa
possfvel reedigdo. 0 volume poderia con ter urn glossario listando a
terminologia introduzida nos artigos. Alem disso, considerando-se que uma
das audibcias da obra sdo estudantes de analise do discurso, e dentre estes
provavelmente iniciantes na.disciplina, uma lista de sugestdo de leituras
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paralelas i.e, uma breve lista de referencias bibliograficas comentadas
contribuiria ainda mais para o valor didatico da obra. Bibliografias comentadas

sao sempre grandes motivadores para os mais iniciantes. Finalmente, um indice
de tOpicos e autores, alem de obviamente facilitar o manuseio do livro, apontaria
ainda mais especificamente para o inter-relacionamento dos artigos e topicos
abordados na coletanea.

Merecem os parabens os organizadores, Branca Telles Ribeiro e Pedro
M. Garcez, ambos professores e pesquisadores brasileiros corn projegao
internacional, pela brilhante ideia de olhar para uma area carente no Brasil e se
empenhar na tarefa de suplementa-la. A coletanea é sem dtivida uma leitura
obrigatOria para todos aqueles que se interessam pela fala e interagao social
nas mais diferentes esferas de comunicagdo. Seu use facilmente cruza areas,
disciplinas e niveis de conhecimento, podendo servir desde livro-texto basico
em cursos em programas de Lingiiistica, ate como uma excelente fonte de
consulta para pesquisadores em outras areas de Ciencias Sociais e Humanas,
bem como de S wide Mental. Alan do mais, a traducao de toda uma terminologia
na disciplina de sociolingidistica interacional mostra-se um importante passo
na estandardizacao destes conceitos na Lingua Portuguesa.

(Recebido em setembro de 1998. Aceito em marco de 1999)
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Este e o primeiro volume', de uma serie de dois, dedicado a William
Labov. Trata-se de uma homenagem bastante justa a urn dos lingiiistas de
maior importanciapara a area em todos os tempos, cujo trabalho vem ampliando,
desde o inicio da decada de 60, nosso conhecimento sobre urn dos pontos
centrais da lingiiistica, a mudanga linguistica. 0 trabalho de Labov configurou
urn paradigma diferente, de natureza dinamica, onde a lingua deixa de ser vista
como uma estrutura estatica e passa a ser vista como urn sistema em constante
mutagao e profundamente comprometido corn a estrutura social em que se
insere. Os volumes que compOem esta homenagem sao, portanto, uma tentativa
de resgatar a divida imensa que a lingiiistica e os linguistas (mesmo aqueles
que tern outra inclinagao te6rica sao unanimes em reconhecer a importancia de
seu trabalho) tem para corn Labov.

Os textos apresentados no Volume 1 sao trabalhos de colegas e ex-alunos
de Labov. Sao todos eles trabalhos de base empirica (em maior ou menor grau)
que procuram retomar pontos teOricos desenvolvidos a partir dos textos
escritos por Labov. Portanto, a linha mestra que costura todos os textos desta
primeira coletanea pode ser encontrada nos textos de Labov, as vezes num pe

Devido aos varios problemas de edicao que o volume em questa° apresenta, esta resenha
era, originalmente, muito maior. Por razoes de espaco precisei reduzi-la a seu tamanho
atual, procurando preservar apenas o que era absolutamente essencial para orientar a
leitura do texto original.
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de pagina, como sugestao para algum ponto nao resolvido no momento e, as
vezes, em temas maiores, que se manifestaram como uma preocupaedo mais
abrangente em sua obra.

Esta primeira coletanea se divide em tres partes. A primeira parte, The
Social Organization of Variation and Change, trata das correlaebes entre
variacao/mudanea linguistica e organizacao social, sendo composta de 8 textos;
a segunda parte, The Linguistic Structure of Variation and Change, focaliza
aspectos estruturais das linguas examinadas nos 6 textos que a compbem; a
terceira parte, African-American Varieties of English, composta de 5 textos,
concentra trabalhos que focalizam aspectos do Black English Vernacular (BEV),
assim como trabalhos queretomampontos interessantes na area da crioulistica
e na area da politica educacional. As tres partes da coletanea sao precedidas
por um Prefdcio de Gregory R. Guy e um texto introdutOrio de Michael B. Kac,
e seguidas de uma bibliografia completa dos trabalhos de Labov no periodo
de 1963 a 1994.

No geral, o volume é excelente, trazendo Otimas contribuie-Oes para os
estudos sociolinguisticos. Contudo, encontramos alguns problemas num ou
noutro texto, problemas estes que poderiam ter sido evitados. Alguns destes
problemas me parecem ser de natureza editorial (como alguns problemas
ortograficos do tipo "verbal dual" em vez de "verbal duel", ou alguns dados
equivocados que ficaram sem correcao), enquanto outros poderiam ter sido
evitados pelos autores (como algumas tabelas bastante confusas que aparecem
num ou noutro ponto). Ha tambern casos de textos que me pareceriam melhor
colocados numa see-do diferente daquela em que estao. Ignorados estes
problemas menores, o livro é, como urn todo, de leitura obrigatOria.

A primeira segdo do livro terncomo pano de fundo a concepedo Laboviana
do que seja linguistica, assim como as relae-Oes entre os fenomenos lingiiisticos
e os fenomenos sociais. Para Labov, sociolingiiistica é lingiiistica (cf. Labov,
1972:183). Esta maneira de caracterizar a sociolingiiistica deixa claros dois
pontos: primeiro, os interesses de Labov se localizam na estrutura
e nao nos fenomenos de natureza sociolOgica, distinguindo-se, pois, dos
interesses de areas como as da etnografia da fala e da sociologia da linguagem;
segundo, para Labov, o estudo da estrutura linguistica deve se dar em termos
do exame dos fatos lingiiisticos, conforme manifestados no dia-a-dia das
pessoas, no contexto social da comunidade de fala (entendida como sendo
urn grupo que compartilha urn mesmo sistema normativo de valores na
interpretagao dos fenomenos linguisticos). Isto nao significa, contudo, que
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Labov tenha pretendido desenvolver uma especie de teoria da fala, ou do uso.
Para Labov, o estudo dos fenomenos da fala valem por aquilo que eles podem
nos dizer sobre a estrutura linguistics. E é exatamente neste contexto que
Labov procura, atraves do estudo da variagao lingufstica, esclarecer-nos sobre
a questa°, da mudanga lingtifstica, usando o presente para explicar o passado.

A primeira segao do livro se inicia corn o texto de Trudgill, Dialect
Typology: isolation, social network and phonological structure. Ap Os uma
introdugao na qual Trudgill salienta a importancia do trabalho de Labov na
demonstragao das bases sociais da mudanga lingtifstica, o autor salienta que
este ponto tern sido ignorado pelos trabalhos em tipologia lingiiistica e por
muitos trabalhos emlingtifstica historica. Trudgill sugere em seu texto que um
exame comparativo das diferengas entre as sociedades humanas pode ser
fundamental para o entendimento de certos processos histOricos e das
diferengas tipolOgicas entre as linguas. A questao geral a qual Trudgill nos
remete é: tipos diferentes de sociedades &do origem a tipos diferentes de
estruturas lingiiisticas? E, em caso afirmativo, estas diferentes estruturas
lingiiisticas resultariam de tipos diferentes de mudanga lingufstica? Como se
pode observar, Trudgill remove as ligagoes entre variagao e mudanga
linguisticas, por urn lado, e variagdo social, por outro lado, da esfera de uma
simples correlagao, recolocando a questao em termos de causa e efeito. E, para
responder as questoes colocadas, Trudgill examina fenomenos de natureza
fonolOgica.

Na discussao dos fenomenos fonolOgicos, Trudgill aborda tanto o eixo
diacronico quanto o eixo sincronico, tomando como contraponto o texto
classic° de Kroch (1978) sobre diferengas entre dialetos sociais e a nogao de
ideologia como explicagao para estas diferengas. Alem disso, Trudgill se vale
tambern dos trabalhos de J. Milroy (1982 e 1992) e L. Milroy (1980) sobreredes
sociais (social networks). Os processos considerados sao os processos
articulaterios de fusao e simplificagdo, e os de assimilagdo, que sao processos
bastante freqiientes nas linguas do mundo.

Tomando, primeiramente, os processos de fusao vocalica e de
simplificagao consonantal (fusao de / o: / e / ou / do ingles medic), fusao entre
/ w / e / wh / , cancelamento do / h / pre-vocalico e cancelamento do / r / pOs-
vocalico), Trudgill nos mostra que, realmente, o dialeto padrao britanico (RP)
resistiu aos tres primeiros casos, o que poderia indicar of um efeito da ideologia
das classes altas. Contudo, Trudgill nos faz ver que: (a ) outros dialetos
regionais do ingles britanico tambem resistiram aos mesmos processos, e ( b )
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no caso do cancelamento do / r / p6s-vocalico, que foi incorporado ao RP,
varios dialetos regionais ndo incorporaram este fenomeno. Estes dois fatos
colocam em duvida um possivel efeito do fator ideologic como elemento de
resistencia aos processor articulatoriamente motivados. No entanto, Trudgill
observa que estes mesmos dialetos regionais tem uma caracteristica em comum:
s'do geograficamente perifericos e pouco expostos ao contato, e conclui que
as variedades que mais resistem as fusbes e simplificagOes s-do aquelas que
estiveram menos sujeitas ao contato entre dialetos (e, inversamente, as fusbes
e simplificagOes seriam mais comuns nas situacoes de forte contato dialetal).

0 mesmo tipo de correlag-do aparece no exame dos fenOmenos de
assimilag-do, nas mudangas sonoras n-do naturais (ou ligeiramente incomuns',
para usar a terminologia de Andersen, 1988) e nos casos de variagao sincronica.
Portanto, atraves do exame de alguns casos de cunho diacronico, Trudgill
sugere que caracteristicas sociais tais como (a) grau de contato corn outras
linguas e dialetos, e (b) grau de coesdo da rede social, s-do fatores determinantes
na formatagao das estruturas fonolOgicas/lingiiisticas.

Do ponto de vista sincronico a hist6ria se repete, o que nos mostra uma
correlacao interessante entre tipo de sociedade e tipo de mudanga
As mudancas ocorridas em linguas e dialetos corn alto grau de contato podem
ser explicadas em termos de urn aprendizado imperfeito por parte de alguns
adultos. Mas no caso de linguas e dialetos isolados, as inovagbes, assim
como sua institucionalizagdo, ndo podem ser explicadas em termos de
aprendizado imperfeito. E, conforme mostra o texto, ha uma diferenca tipolegica
em termos dos fenomenos envolvidos nas duas situacOes. Trudgill propOe,
entao, que mais pesquisas sejam feitas na diregedo proposta em seu texto,
proposta esta que abre mais espago para os fatores de natureza sociologica na
visa° Labovian a da mudanca lingiiistica.

O segundo texto é de autoria de Anthony Kroch, Dialect and Style in the
Speech of Upper Class Philadelphia, no qual o autor se propoe as seguintes
questbes: (1) ha uma fronteira, baseada em classe social, alem da qual as
caracteristicas do vernaculo urbano de Filadelfia ndo sato encontradas?, e (2)
o que faz corn que as caracteristicas de fala da class& alta de Filadelfia sejam
reconhecidas como tal?

No caso da primeira quest-do ha uma tentative 6bvia de estabelecer, para
as fronteiras dos dialetos sociais, as caracteristicas refratarias encontradas
nas fronteiras geograficas e etnicas. Embutidas nesta quest-do estdo outras
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perguntas, a saber: (a) ha tracos dialetais caracteristicos e exclusivos da classe
alta de Filadelfia?, (b) estes tracos seriam compartilhados corn outros grupos
de classe alta de outras cidades da costa leste dos Estados Unidos? E, (c) em
termos de normal de avaliagdo compartilhadas, a classe alta de Filadelfia forma
uma comunidade corn outras classes altas, de outras cidades, ou corn o restante
da populagdo local? Ja no caso da segunda questdo, se estas caracteristicas
sdo reconhecidas, resta saber em que elas consistem.

Caracterizada a classe alta, Kroch utiliza, como informantes, 6 homens e
4 mulheres, nascidos entre 1910 e 1923, alem de 5 filhos destes informantes,
nascidos entre 1937 e 1949. Alem destes, foram utilizados 10 outros informantes
pertencentes a classe media alta, que funcionaram como grupo de comparagdo.
Alem disso, os informantes de Kroch puderam ser comparados, para a analise
dos nircleos vocalicos, corn os informantes das classes trabalhadoras,
disponiveis a partir do trabalho de Labov no projeto LCV (Linguistic Change
and Variation), e medidos da mesma maneira.

Os fenomenos lingiiisticos analisados foram (a) o nude() vocalico (de
150 a 200 por informante) de 30 classes de palavras, em termos de sua freqiiencia
(atraves de urn Real Time Analyzer), da analise de seus trees primeiros formantes,
das medias dos formantes para cada urn dos informantes e da normalizagdo
destas medias, tanto para cada urn dos informantes quanto para cada uma das
30 classes de palavras, e (b) propriedades prosOdicas (prolongamento da
prornincia das vogais, laringalizagdo da voz e o uso frequente do acento
enfatico, que e deslocado do nude° da FN para o adjetivo) e propriedades
lexicais (uso de modificadores de intensificagdo, tais como very, extremely,
large, serious, enormous, oustanding e outros).

No caso das vogais, Kroch observou que a promancia da classe alta era
menos extremada do que a das outras classes, sendo, contudo, mantidas as
mesmas posigOes em termos das classes de palavras. Ou seja, as classes alta
e trabalhadora, por exemplo, falam urn mesmo dialeto fonologico (sendo que
no caso das (cinco) mudangas em progresso identificadas em Filadelfia, as
mulheres estdo na lideranga na classe trabalhadora, enquanto que os homens
lideram na classe alta), mas ndo tem as mesmas realizagOes foneticas. 0 melhor
exemplo disso, no texto, e a discussdo sobre o tensionamento do a breve. Este
tensionamento é urn fenOmeno estigmatizado. Neste caso, a classe alta aproxima
o a breve tenso do a breve frouxo, sem fundir os dois (i.e, sem causar uma
alteragdo fonologica e, portanto, mantendo o padrdo de Filadelfia), o que
Kroch interpreta como uma resposta da classe alta a estigmatizagdo do
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fenomeno. A conclusdo de Kroch é a de que a qualidade da vogal nao e o que
distingue a fala da classe alta.

Voltando-se para as propriedades prosOdicas e lexicais, Kroch conclui
que estas, sim, distinguem a fala da classe alta. Segundo Kroch, a diferenca
de estilo (no sentido de Hymes, 1974) e nao de dialeto. As propriedades
prosOdicas e lexicais mencionadas anteriormente sac), todas elan, quantificadas
no texto, podendo-se observar a enorme diferenca quantitativa envolvendo
os informantes de classe alta, que favorecem estas propriedades, e aqueles de
classe media alta, que as desfavorecem. Estas propriedades estdo ligadas a
anfase exagerada que se sobrepoe a fala da classe alta, produzindo um efeito
interacional intenso, dando uma impressdo geral de relaxamento e autoconfianga
e impondo-se como correlatos psicologicos de poder e riqueza.

Fica claro, a partir do texto de Kroch, que a classe alta de Filadelfia é
socialmente exclusivista e tern uma consciencia forte de sua identidade como
grupo a parte. Mesmo assim ela é parte da comunidade de fala de Filadelfia,
alinhando-se ao padrao lingiiistico regional e nacional e opondo-se ao padrdo
local atraves dos recursos identificados no texto.

0 terceiro texto é de Penelope Eckert, (ay) Goes To the City. Exploring
the Expressive Use of Variation. 0 texto de Eckert é particularmente
interessante, na medida em que retoma e amplia algumas das ideias
fundamentais contidas no trabalho de Labov, que explicita a interacdo entre
processos lingufsticos, processos sociais e a variacdo/mudanga lingilistica.
Em seu trabalho, de natureza etnografica, na comunidade de Martha's Vineyard,
Labov apontou razoes sociais para a variagdo no rnicleo dos ditongos (ay) e
(aw), mostrando como as variaveis lingilisticas podem veicular significados
sociais localmente fundamentados. Ja em seu trabalho mais amplo, em New
York City, Labov mostrou que a variagdo lingufstica estava correlacionada,
nos grandes centros, a fatores como classe social, sexo, etnia, idade e estilo, o
que implicou, tambem, no desenvolvimento de metodos apropriados para
pesquisas de larga escala. Em ambos os casos foi possivel demonstrar uma
relagdo sistematica entre a variagdo lingiifstica e a dindmica social. Inserida
neste quadro, Eckert levanta uma serie de questOes ainda pouco exploradas.
Sua questdo basica é a seguinte: se a variagdo funciona como urn recurso
simbOlico em nivel local, quais sdo a natureza e os limites deste potencial
simbOlico? A esta questa° Eckert junta mais outras, a saber:
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(a) Dadas duas variaveis simbolicamente marcadas, que tipo de relagao
pode se estabelecer entre elas?
(b) Qual é a natureza da relagao entre urn valor simbOlico local e os
padrOes globais que aparecem em estudos de larga escala?
(c) Como tudo isso se reflete no use real da variagdo na pratica social?

E corn estas questoes em mente que Eckert retoma a variavel (ay),
conforme usada nos subdrbios de Detroit. Trabalhos anteriores ja haviam
demonstrado, para a fala dos adolescentes destes subdrbios, algo muito
parecido corn aquilo que Labov havia mostrado em Martha's Vineyard: o
algamento do allele() do ditongo (ay) estava correlacionado a uma atitude de
orientagao na direcao do padrao de Detroit. Partindo daf, Eckert procura refinar
esta generalizacao atraves de uma pesquisa envolvendo adolescentes de uma
escola localizada em um subdrbio de populagdo branca. Estes adolescentes se
subdividem em dois grupos principais: os 'jocks' e os 'burnouts'. Os 'jocks'
se caracterizam por incorporarem uma cultura de classe media, por participarem
das redes sociais limitadas a escola, pela baixa expectativa que tern em relacao
aos amigos e ao subdrbio (dos quais pretendem se desligar quando entrarem
para a faculdade) e por nao deixarem o subdrbio nem mesmo para diversao,
pois consideram a area urbana de Detroit urn lugar perigoso. Os 'burnouts',
por sua vez, se caracterizam por incorporarem uma cultura tfpica da classe
trabalhadora, por nao manterem ligagoes sOlidas corn a escola e corn as redes
sociais que ela desencadeia, por se ligarem as suas comunidades e bairros de
origem, onde pretendem permanecer apOs concluirem a faculdade, e por
ultrapassarem os limites do subdrbio em termos de suas redes sociais,
atingindo a area urbana de Detroit, cujos adolescentes sac), para os 'burnouts',
mais aptos para a vida, mais `duroes', mais espertos e mais livres. Como se
pode ver, os 'burnouts' sao muito mais `orientados' em relagao a Detroit do
que os 'jocks', em termos dos valores simbolicos.

Em termos da variavel (ay), neste estudo, dois processos podem ocorrer:
( 1 ) a semivogal pode ser eliminada, e ( 2) o ndcleo pode ser algado. Estes dois
processos ocorrem em contextos segmentais complementares e veiculam
valores sociais diferentes. 0 cancelamento da semivogal nao diferencia
significativamente os 'jocks' dos 'burnouts', como um todo. Contudo, ha uma
diferenca significativa de sexo, corn os meninos na lideranga. Quando sao
combinados os efeitos de sexo e grupo (que é a categoria social de Eckert)
encontramos a seguinte ordenagao: M-jock > M-burnout > F-burnout > F-
jock. A diferenca entre M-jock e M-burn out nao é estatisticamente significativa,
mas a diferenca entre F-burnout e F-jock é. Eckert interpreta este resultado
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dizendo que esta variavel se associou, de algum modo, ao valor autonomic,
sendo que as meninas 'jock' constituem a categoria social mais restritiva. Vale
lembrar aqui a semelhanga entre este comportamento F-jock e o comportamento
da classe media, principalmente entre as mulheres.

0 algamento do nude°, de (ay) 6 um caso mais complexo. Aqui, todos os
informantes produzem um [A], que é a variante comum. Contudo, ha outras
variantes tais como [ « ] (mais algada ainda), [A2 ] (mais posteriorizada) e [I]
(arredondada), chamadas por Eckert de variantes extremas. No caso do
algamento extremo as diferengas de grupo e de sexo sac), independentemente,
significativas, corn 'burnouts' > 'jocks' e F > M. Quando os efeitos destes
dois fatores sao combinados, vamos encontrar as meninas 'burnout' corn
larga lideranga, na seguinte ordenagao:

F-burnout (.788) > M-burnout (.494) > F-jock (.380) >M-jock (.281)

Segundo Eckert, as diferengas entre M-burnouts e M-jocks, no caso do
algamento extremo, nao sao estatisticamente significativas (NB: os calculos
para esta afirmagao nao sao fornecidos no texto) e, assim sendo, sao as meninas
`jock' que ocupam a Ultima posigao. Para Eckert, a grande diferenga de
comportamento entre F-jock e F-burnout se deve a sujeigao, por parte das
primeiras, as normas socialmente aceitas e esperadas, em termos do
comportamento feminino e, por parte das Ultimas, pela rejeigao a estas mesmas
normas. Contudo, esta explicagao fica urn pouco enfraquecida pela ausencia
das evidencias para se colocar as meninas 'jock' na Ultima posigao na
ordenagdo acima. Na hipOtese de a interpretagdo dada estar correta, permanece
uma pergunta: qual é o significado social que o grupo 'burnout' esta
construindo, particularmente as meninas, atraves, principalmente, do algamento
extremo do nUcleo de (ay)? Para responder a esta pergunta, Eckert se vale da
nogdo de `comunidade de pratica', caracterizada como um agregado de pessoas
que se juntam em torno de urn objetivo comum. Esta atividade conjunta em
torno de urn objetivo comum acaba gerando `modos de se fazer as coisas',
modos de falar, crengas e valores, tudo isto formando o conjunto de prciticas.
Esta nogao serve, portanto, para identificar uma populagao em termos de
praticas sociais, nas quais os tragos lingUisticos se encaixam. Assim, o
significado social da variagao se forma dentro da comunidade de pratica. 0
use real das variaveis lingUisticas e parte da pratica das comunidades, e 6 al
que elas adquirem significado social. Sua propagagao nao se cid, pois, de
pessoa para pessoa; as variaveis sao incorporadas e manipuladas pelas
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comunidades de pratica na construgdo do significado local. Para confirmar
suas ideias sobre a relagdo entre variagdo lingiiistica e comunidade de pratica
Eckert se vale de dois conjuntos de fatos. 0 primeiro conjunto se refere a
temas culturais marcantes na identificagdo do grupo `burnout': pouca
importancia dada a escola; amigos e inimigos; categorias socials; brigas e o
fato de ficar fora de casa a noite toda sem o conhecimento dos pais. Nas
entrevistas em que estes temas culturais aparecem Eckert notou urn aumento
no uso das formas extremas de algamento do nucleo de (ay), mesmo na fala
lento (muito embora o texto ndo fornega tabelas comparativas para que o leitor
possa apreciar o alcance da afirmagdo feita). 0 segundo conjunto se refere ao
uso interacional do algamento extremo. Nestes casos, Eckert notou que a
maioria destas formas extremas (novamente, nenhuma tabela comparativa
dada para isto) ocorreu sob acento enfatico, corn palavras e frases que
correspondiam a momentos particularmente dramaticos nas narrativas. Nestes
casos, o tOpico da discussdo se revestia de urn conteildo cultural claro para os
`burnouts'.

0 texto de Eckert, mesmo sem algumas tabelas cruciais para comparagoes,
fornece indicios de urn processo de construgdo de uma identidade 'burnout',
urn tipo de pratica na qual as variaveis desenvolvem urn significado social,
numa linha muito parecida corn o que se pode ver no texto de Kroch sobre o
dialeto da classe alta de Filadelfia. E interessante observar, tambem, a semelhanga
entre a abordagem de Eckert e aquela desenvolvida pelos Milroy em Belfast.

0 quarto texto da primeira parte é de Raymond Mougeon & Edouard
Beniak, Social Class and Language Variation in Bilingual Speech
Communities. Trata-se de urn texto bastante interessante por colocar a questa()
da variagdo/mudanga lingiiistica em um contexto bilingiie, investigando o
impacto que o bilingiiismo, o contato e o uso lingiiisticos tern na estratificagdo
social e na mudanga linglifstica. Para tanto, os autores partem de dois pontos
ja estabelecidos na literatura sociolingiiistica: (a) quando a variagdo lingiiistica
envolve uma variante padrdo e uma ndo-padrdo, numa situagdo estavel,
observa-se a estratificagdo social da fala (cf. Labov, 1966), numa correlagdo
direta entre status social alto e freqiiencias alias da variavel padrao (e,
inversamente, uma correlacdo direta entre status social mais baixo e maior
incidencia de formas ndo-padrdo); (b) quando a variagdo lingiiistica envolve
mudanga, o fator classe social desempenha um papel importante no surgimento
das inovagoes lingiiisticas, que se difundem gradualmente atraves do espectro
social (cf. Guy, 1989). A partir destas duas ancoras, os autores se propoem
mostrar os varios modos pelos quais tanto a estratificagdo social da fala quanto
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a mudanga lingiiistica podem ser afetados pelo contato intenso do trancescom o ingles e pelas restrigOes impostas a alocagao funcional do trances numacomunidade bilingiie no Estado de Ontario, Canada. Em termos de contatoo que temos, no caso estudado, é uma minoria de fala francesanuma regiao dominada pelo ingles. Estes falantes do trances, alem disco,estao sujeitos a restrigOes funcionais severas, seja pela falta de escolarizacaoem trances, o que afetaas geragoes mais velhas, seja pela mudanca em direcaoao ingles nos dominios sociais privados, por parte das geragbes mais jovens.Segundo os autores, estes dois fatores relativos as restricoes funcionais acabampor obscurecer a estratificagdo social. 0 que os autores procuram entender,portanto, é a interacao entre o contato macico corn o ingles e as restrigoesimpostas ao trances, por um lado, e o fator classe social, por outro lado, nosurgimento e na difusao de mudangas linguisticas no trances do Ontario.

Os informantes utilizados na composicao do corpus examinado saoadultos (caracterizados pela pouca escolarizacao em trances (mas naonecessariamente na mesma proporgao) e pelo uso do frances em casa e emoutros dominios informais) e adolescentes (caracterizados por terem lidoexpostos a escolarizacao em trances desde o jardim de infancia (mas naonecessariamente corn o mesmo volume de exposicao), diferenciando-se,contudo, quanto ao uso do trances em situagoes informais, variando desdeaqueles que usam unicamente o frances nestas situagOes ate aqueles quelimitam o uso do trances ao contexto escolar).

As variaveis lingtifsticas examinadas sao 3: (1) ditongagao de vogaislongas, la rose [ rowz ] vs. [ roiaz ], um processo nao-padrao no frances deMontreal (2) possessivo em a vs. possessivo em de , le char a mon pere vs.l'auto de mon pere ; (3) vas vs. vais na la pessoa do presente do indicativo, jevas a Montreal vs. je vais a Montreal.

No caso da ditongagdo das vogais longas, os autores observaram que amaioria dos adultos corn alto Indice de ditongacao era constituida por aquelescuja escolarizacao se deu apenas parcialmente em trances, fato que naotranspareceu na diferenciagao destes mesmos adultos em termos de classesocial. Portanto, nao é o tempo de escolarizacao e, sim, o tempo de escolarizacaoem frances que tem consequencias no uso da variante ditongada; quantomenor o tempo, maior a incidencia de ditongacao, o que mostra que a restricaofuncional devida a escolarizacao deixa marcas na variagdo em questa°.

0 segundo tipo de restricao funcional imposta ao frances a suasubstituicao, por parte dos adolescentes, pelo ingles nos dominios sociais
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privados é examinada em termos da variacao envolvendo o possessivo em a
(nao-padrao) vs. o possessivo em de (padrao). Dividindo os adolescentes em
3 grupos, irrestritos, semi-re stritos e restritos, conforme o grau de utilizacao,
maior ou menor, do frances nos dominios sociais privados, e subdividindo
cada um destes 3 grupos em 3 classes sociais, media, media-baixa e
trabalhadora, os autores observaram que: (a) entre os irrestritos e os semi-
restritos existe a estratificacdo social encontrada em comunidades
monolingUes, com o decrescimo de a da classe media-baixa para a classe
trabalhadora (na classe media nao ha, na verdade, nenhuma ocorrencia de a ,

o que indica urn alto nivel de saliencia sociolingUistica associado a esta
variavel); (b) quando a alternancia entre a e de é vista em termos do grau de
restricao ao uso do frances, observa-se a ausencia completa de a no grupo
restrito, independentemente das diferencas de classe (o que mostra como as
restrigoes funcionais ao uso do frances podem alterar a estratificack social
da fala); (c) a ausencia, nao prevista, de a entre os adolescentes de classe
trabalhadora do grupo restrito se explica pela restricao funcional (e nao em
termos de classe social), uma vez que para o grupo restrito o uso do fiances se
limita a escola, um ambiente formal no qual nao cabe a variante nao-padrao. 0
que este caso sugere é que a limitacao do uso de uma lingua minoritaria a
contextos formais como a escola pode contribuir para a eliminagao de variacbes
estaveis antigas, tornando-se, assim, urn desencadeador de mudancas.

0 passo seguinte consiste do exame de alguns casos de surgimento de
novas variantes. No caso de linguas minoritarias, o que se observa é o
surgimento de variantes morfologicamente mais regulares e semanticamente
mais transparentes do que as ja existentes, sendo que estas inovacoes surgem
entre aqueles falantes que mostram um grau significativo de restricao quanto
ao uso de linguas minoritarias.

0 que se conclui do exame destes casos é que, como afirmam os autores,
o contato linguistic° e as restrigOes funcionais se mostram como sendo as
causas external principais de varios tipos de inovagoes e mudangas
lingufsticas, e que o fator classe social desempenha urn papel secundario no
surgimento destas mudancas. Para os autores, as mudancas que podem ser
observadas nas comunidades bilinglies podem ser radicais e definitivas, uma
vez que elas se justificam no fenomeno da restricao acentuada ao uso da
lingua minoritaria ou no contato lingUistico intenso, doisprocessos que podem
assumir proporgOes catastroficas (palavras dos autores). Estas ideias, alias,
estao em ressonancia corn as ideias expostas por Trudgill em seu texto (cf.
tambem o texto de Haeri, a seguir).
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0 quinto texto delta primeira parte é de autoria de Niloofar Haeri, "Why
do women do this?" Sex and Gender Differences in Speech. No trabalho de
Labov (cf. Labov, 1972 e 1990) destaca-se o papel das mulheres na mudanga
lingtifstica, corn a observagao de que, para varias mudangas, elas estdo na
dianteira dos homens. E Labov se pergunta: por que elas agem assim? A
resposta que Labov avanga para sua prOpria pergunta (1972:302) tern urn
carater especulativo, conforme ele mesmo salienta, e sugere que as mulheres
estao n a lideranga por uma questao de postura expressiva, que 6 mais apropriada
socialmente para urn sexo do quepara o outro. Pois 6 exatamente esta pergunta
que o texto de Haeri retoma, numa tentativa de se avangar um pouco mais na
questao. 0 propOsito de Haeri 6 o de desenvolver a nogao de postura
expressiva, conceituando-a como o resultado da interagao entre as diferengas
de fala determinadas pelo sexo e a estrutura social. Para Haeri, as diferengas
fisicas na fala das mulheres acabam envolvidas na construgao de diferengas
sociais, assumindo um valor iconic°. Resta saber como é que esta iconicidade
e a esm: tura social produzem diferengas expressivas.

A partir do exame de 19 processos variaveis, oriundos de diferentes
comunidades, 13 dos quais envolvendo a anteriorizacao da variavel e 6
envolvendo sua posteriorizactio, Haeri observa que as mulheres lideram 12
dos 13 primeiros, enquanto os homens lideram 5 dos 6 tiltimos. Portanto, uma
generalizagao pode ser feita aqui: a anteriorizagdo exibe um valor iconic°
"feminino", enquanto a posteriorizagao exibe um valor iconic° "masculino".
Assim, pode-se dizer que a postura expressiva feminina se cre atraves da
anteriorizagdo, enquanto que a postura expressiva masculina se de atraves da
posteriorizagao. Esta generalizagao se sustenta em duas bases diferentes: a
primeira, mais Obvia, diz respeito as diferengas anatOmicas entre os tratos
vocais dos homens e das mulheres, cujas diferengas de tamanho acabam
produzindo, para as vogais, diferengas acCisticas acentuadas entre as falas
dos dois sexos. Varios estudos foneticos confirmam isso (cf. Mattingly, 1966;
Fant, 1973). Contudo, as diferencas encontradas nos estudos sociolingilisticos
ultrapassam aquilo que poderia ser atribuido as diferengas no trato vocal.
Assim, Haeri usa uma segunda base para sustentar sua generalizagao,
fundamentada em convengoes lingtifsticas e arquetipos de sexo, que sao
culturalmente determinados. Conforme afirma Haeri, as diferengas anatomicas
provocam construgoes sociais que, por sua vez, estimulam uma certa
manipulagao deltas mesmas diferengas.

Para justificar esta sua segunda base, de carater menos Obvio, Haeri
analisa dois processos correntes no arabe do Cairo. No primeiro deles, temos
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a faringaliwcao, um fenomeno gradiente, que vai da faringalizagao zero ate
graus cada vez mais fortes de recuo da lingua em diregao a faringe, na produgdo
dos chamados fonemas 'enfaticos' do arabe, /T, D, S. Z/. A faringalizagao e um
caso de posteriorizagao que, segundo estudos anteriores (cf. Royal, 1985),
tern as suas realizagoes mais fortes significativamente associadas a fala dos
homens, que utilizam estas realizagoes mais fortes para parecerem mais durbes.
Ja os casos de faringalizagdo fraca (ou mesmo 'zero') se associam a fala das
mulheres e tambem a fala das classes media-alta e alta. Portanto, as
faringalizagOes mais fortes se transformam numa postura expressiva associada
aos homens (em oposigdo as mulheres) e, em especial, aos homens que nao
pertencem as classes mais altas.

0 segundo processo analisado é o dapalatalizacao de It, tt, T, d, dd, D/
diante de /y, i/ , claramente um fenomeno de anteriorizagao. Tambem aqui
estamos diante de urn fenomeno gradiente que, em sua versa() fraca, resulta
numa fricgao adicionada a oclusdo e, em sua versa° forte, resulta numa africada.
Este processo esta claramente associado as mulheres (.77) e nao aos homens
(.18). No caso da palatalizagao mais fraca, o processo e liderado pelas mulheres
da classe media alta, seguidas pelos homens desta mesma classe, constituindo-
se, assim, numa postura expressiva corn marcas fetninina e classe alta. No
caso dapalatalizagdo forte, por outro lado, o processo é liderado pelas mulheres
da classse media baixa que, num certo sentido, retomaram o processo de
palatalizagao, levando-o de fricgao adicionada a africada. E interessante, e
importante, observar que, no caso da palatalizagdo forte, as mulheres da classe
media alta nao estao seguindo as mulheres da classe media baixa. Se o valor
iconic() fosse apenasfeminino, isto seria urn misterio mas, aqui, outro fator,
classe social, tambem controla o processo. Note-se ainda a relagao estreita
entre algumas caracteristicas da classe media alta e as caracteristicas femininas
(cf. tambem o texto de Kroch, mencionado anteriormente).

0 texto de Haeri mostra, portanto, que os processos de anteriorizagdo e
posteriorizagdo sdo baseados em diferengas anatomicas que, por sua vez,
interagem corn a estrutura social, nao podendo ser explicados unicamente em
termos de valores iconicos fundamentados em diferengas de sexo.

Embora bastante interessante, a analise de Haeri deixa sem explicagao
alguns casos mencionados no proprio texto, como a palatalizagao de /t, d, s, z/
diante de /yu/ em Sydney (fenomeno que tambem ocorre no ingles americano
em palavras como tune). Alem disso, ha casos que nao sao contemplados,
como, por exemplo, os casos que envolvem cancelamento. Quais seriam as
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expectativas aqui? Estes casos nao tiram o merit° do texto de Haeri. Ao
contrario, estimulam a pesquisa em termos da questao inicial levantada por
Labov: por que as mulheres agem assim?

0 sexto trabalho desta primeira parte 6 de autoria de Claude Paradis,
Interactional Conditioning of Linguistic Heterogeneity. Paradis retoma em
seu texto uma das tecnicas desenvolvidas por Labov, a entrevista
sociolinguistica. Para Paradis, a entrevista sociolingilistica, enquanto tecnica
de elicitagao de dados, tern limitagoes, uma vez que ela apenas se aproxima da
producao lingillstica encontrada nas interaghes naturais.

0 objetivo de Paradis, em seu texto, consiste em estabelecer uma
correlagao direta entre a natureza dos dados sociolinguisticos e a natureza de
quatro entrevistas, diferenciadas em termos do tipo de contexto interacional
de cada uma delas. Os dados lingilisticos se referem a produgdo de vogais
envolvidas num processo de variagdo e mudanga no frances canadense de
duas cidades (Chicourtimi e Jonquiere) do Quebec.

0 corpus utilizado consiste de 12.000 vogais acentuadas, analisadas
acusticamente, provenientes da fala de 43 falantes nativos do frances,
classificados por idade, sexo e classe social.

0 quadro conceitual utilizado se vale de alguns conceitos basicos como
o principio da cooperacao, que rege qualquer interacao verbal. 0 nivel de
cooperacao estabelecido pode variar de acordo corn o modo pelo qual os
interlocutores (entrevistador e entrevistado) avaliam a situagao de internal:).
Urn dos fatores envolvidos nesta avaliagdo é o ambiente psicolOgico da
interacao (aquilo que Hymes, 1972, chama de scene). Goffman (1967) define
este ambiente psicolegico em termos das nogoes de line urn padrao de aches
verbais e nao-verbais que expressa o modo como alguem percebe uma situagdo
e, a partir dal, avalia os participantes, especialmente a si mesmos e deface
o valor social positivo que alguem reivindica para si mesmo, em termos da
postura que os outros suphem que ele tomou durante a interacao. A ideia
basica aqui é a de que os valores sociais sao construidos durante as interaches,
atraves de pedidos e respostas, verbais e nao-verbais. Manter a face e, pois,
uma condicao para se conduzir uma interacao.

Durante as entrevistas conduzidas nas duas cidades, foram observadas
interpretagoes e avaliagoes contextuais variadas por parte dos entrevistadores
e dos entrevistados, o que resultou numa grande diversidade de padrbes (ou
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lines). As questoes levantadas por Paradis foram: (a) é possivel determinar,
corn base nas pistas lingiiisticas e extra-lingiiisticas, quais sdo os padroes de
agdo (lines) apresentados pelos interlocutores e, consequentemente, que
valores sociais (face) cada um esta reivindicando para si mesmo?, e (b) em
caso positivo, 6 possivel correlacionar a fala de um entrevistado aos padrOes
(line) que estdo sendo sustentados pelos participantes, estabelecendo-se o
nivel de significancia desta correlagdo? Para Paradis, ambas as questOes devem
ser respondidas afirmativamente, e 6 isto que ele procura sustentar no restante
de seu texto, examinando mais detidamente as entrevistas de 4 informantes do
sexo masculino, corn idades de 29, 32, 33 e 35 anos, todos eles de classe media-
media e corn empregos de prestigio (engenheiro, dentista, medico e diretor de
programagdo de estagdo de radio, respectivamente), sendo que todos eles
foram entrevistados por uma mesma entrevistadora.

As hipOteses que orientaram a analise foram tres: (1) Os quatro
informantes, socialmente semelhantes, ndo interagem do mesmo modo corn a
entrevistadora que, por sua vez, ndo mostra o mesmo comportamento, verbal
e ndo-verbal, de entrevista para entrevista; (2) 0 tipo de fala usado por cada
interlocutor é uma fungdo da line e da face que cada qual sustenta ou reivindica;
(3) A line sustentada e a face reivindicada por cada entrevistado pode ser
inferida diretamente da line sustentada pela entrevistadora em cada situacao.
Line e face sdo, assim, construidas durante a interagdo, podendo variar, para
urn mesmo falante, de urn contexto interacional para outro.

Para diferenciar as interagoes, nas quatro entrevistas selecionadas,
Paradis se vale de uma serie de pistas, ligadas ao conceito de deferencia (cf.
Goffman, 1967): tomada de turno (quanto maior a participagdo do entrevistador,
menor a diferenga deface entre entrevistador e entrevistado); uso do 'hum'
fatico (quanto maior o seu uso, maior o envolvimento corn a fala do
entrevistado); formas de tratamento (tu 4 relagdo mais prOxima, solidariedade
- vous 4 relagdo menos proxima, ndo-solidariedade entre entrevistador e
entrevistado); e outras. Nas quatro entrevistas temos, entdo, urn rapport
diferenciado envolvendo entrevistadora e entrevistado, sendo uma entrevista
de rapport alto, uma de rapport baixo e duas de rapport intermediario.

Na analise adistica das vogais em questdo fica claro, no texto de Paradis,
que ha uma correlagdo estreita entre as diferengas envolvendo o segundo
formante destas vogais e as diferengas entre as entrevistas. Na entrevista de
rapport maior (menos formal) as vogais sac, mais centralizadas; ja na entrevista
de rapport menor (mais formal) as vogais sdo mais perifericas, estando as
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vogais das outras duas entrevistas, de rapport medic', numa posigao
intermediaria no espago fonologico.

Se Paradis esta certo, entao podemos dizer que a entrevista
sociolingiiistica nao se presta ao controle que estamos acostumados a atribuir
a ela, uma vez que as interagoes nao sao governadas unicamente por seus
objetivos, mas tambem, ou principalmente, pelo rapport que os interlocutores
desenvolvem e mantem. Esta crItica, em termos gerais, tem sua razao de ser;
mas, convem lembrar, Labov sempre sugeriu que os dados obtidos nestas
entrevistas podem, e devem, ser suplementados por dados de outras fontes.
Alem disso, as entrevistas sociolingiiisticas permitem que se coletem dados
que sej am comparaveis, o que nem sempre ocorre quando os dados sao obtidos
apenas nas observacoes casuais.

0 texto de Paradis é, sem dtivida, estimulador. E possIvel que os
conhecimentos ja acumulados nas area da analise conversacional, por exemplo,
nos permitam reformular as tecnicas de entrevista sociolingilistica, o que nos
permitiria utilizar um paradigma analftico mais interessante, semelhante aquele
utilizado pelos Milroy em Belfast.

0 setimo texto desta primeira parte é de autoria de Crawford Feagin,
Peaks and Glides in Southern States Short-a. 0 terra do texto é o polemic°
short-a do ingles, que tem feito muita tinta correr ha muitos anos. Na variedade
de ingles do Norte dos Estados Unidos o short-a pode ser algado, [ Q > >
11, refletindo uma mudanga ja antiga naregiao e diferenciando esta variedade
das demais variedades do ingles. Mas, segundo Feagin, a pronuncia do short-
a e um fenomeno ainda mais complexo nos Estados do sul dos Estados Unidos.
No sul o short-a é freqiientemente longo; pode ser um monotongo; pode ser
uma vogal seguida de um glide anterior; pode ser uma vogal seguida de um
glide central; ou pode ser urn tritongo. E, segundo Feagin, investigadores
diferentes, trabalhando corn falantes diferentes, acabaram por relatar situagOes
diferentes para o short-a. Labov (1989), por sua vez, sugere que o short-a
cindiu-se em tres fonemas diferentes, / Q / ; / Qi / e / . Feagin, por
sua vez, diz que o fen Omen°, embora complexo, pode ser resolvido atraves de
uma abordagem cuidadosa, reduzindo a aparente confusao a urn padrao. E
esta, portanto, a intencao de Feagin: esclarecer a questa° de uma vez por
todas.

Os dados examinados por Feagin sao retirados das entrevistas corn 10
informantes brancos da localidade de Anniston, Alabama, divididos igualmente
por sexo, idade e classe social, sendo que cada um deles forneceu entre 150 e
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200 casos de short-a. Os pontos de interesse sdo: ( 1 ) a realizagdo fonetica do
short -a; ( 2 ) os diferentes tipos de glide encontrados corn o short-a, o contexto
de cada um deles e o papel do ritmo no seu aparecimento. Feagin observa, de
inicio, que o desenvolvimento das variedades do ingles do norte e do sul ndo
é semeihante. No norte o contato do ingles se deu corn linguas europeias,
enquanto que no sul ele se deu corn linguas africanas. Alem disso, ha, entre as
dual variedades, diferengas profundas que afetam a pronuncia do short-a
(como, por exemplo, o fato de o short-a e urn /1, r, m, n/ seguinte serem
tautossilabicos no norte mas ndo no sul).

No caso de Anniston os casos encontrados sdo os seguintes: monotongo
[ Q ]; ditongo com glide anterior [ Qi ]; ditongo corn glide central [ Q' ];
nucleo acompanhado de dois glides:[Qi":][ iQiY« ] . Quando se considera
apenas a qualidade do nilcleo da vogal encontramos sete realizacOes: [ Q ];
tres variantes alcadas [E],[e]e[i ]; e tres variantes posteriorizadas [ a ],
[ I ] e [A ] . Estas seistiltimas variantes sdo de ocorrencia reduzida, sendo que
as tres variantes algadas estdo confinadas a umas poucas palavras, ern que
can't, after, had, Dad(dy) e that('s) lideram (e, aqui, Feagin omite qualquer
tipo de comentario em termos de difusdo lexical...). Embora a ditongagdo do
short-a seja urn fenomeno comum a todas as variedades do ingles americano,
a ditongagdo corn glide anterior é restrita ao ingles dos estados americanos
do sul.

Concentrando-se, num primeiro momento, na ditongacdo do short-a,
Feagin considera os efeitos estruturais que favorecem este processo,
concluindo que: (a) a ditongacdo so acontece em silabas fechadas; (b) é
altamente favorecida pelos segmentos sonoros, podendo-se ver que nos
ambientes onde a variedade do norte alonga o short-a a variedade do sul o
ditonga (muito embora o maior efeito seja dado pelo / k /, no geral o vozeamento
me pafeceu ser o maior efeito favorecedor da ditongagdo); (c) os tipos de
glide, anterior ou central, estdo numa especie de distribuigdo complementar
em termos de seus ambientes favorecedores; (d) os glides complexos ndo
apresentam nenhum favorecimento segmental significativo para seu
aparecimento, sendo, contudo, favorecidos nas silabas que contem urn
alongamento extra combinado corn acento tonico, e mais caracterfsticos da
fala das mulheres do que da fala dos homens; (e) é favorecida por traps
prosOdicos como a extensdo da palavra (monossflabos > dissilabos > trissflabos
> tetrassilabos > pentassilabos) combinada corn o ritmo (stress timed) de fala.

Em termos dos condicionamentos ndo-estruturais para a ditongagdo, as
conclusoes de Feagin sdo: ( a ) o fenomeno é mais caracteristico das mulheres
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do que dos homens, principalmente entre os velhos; (b) a diferenca entre os
jovens é pequena, o que pode indicar uma mudanga no sentido da obliteragao
da diferenca entre os sexos; (c) a ditongacao esta se caracterizando como um
marcador social, relacionado a classe trabalhadora; (d) trata-se de urn fenomeno
urbano (vs. rural) ou de urn fenomeno recente (Feagin nao se decide aqui).

No que se refere ao alcamento, as conclusoes de Feagin sao: (a) o
fenomeno é liderado pelas meninas da classe trabalhadora; (b) é favorecido
nas palavras can (v.) > after > Daddy (c) trata-se de urn caso de 'change from
below' (d) é desfavorecido pelos jovens da classe alta, o que Feagin explica
em termos de uma orientagdo em direcao a um padrao nao-local; (e) trata-se de
urn fenOmeno incipiente, que pode indicar uma mudanga em seus estagios
iniciais.

0 texto de Feagin apresenta muitos problemas. 0 rulmero de informantes
utilizados na pesquisa me pareceu pequeno para o volume de detalhes que o
texto pretendeu analisar. Alem disso, nao me pareceu que o texto esclareceu
os pontos complexos e obscuros que ele pretendia esclarecer. Por exemplo, a
maior parte das afirmacoes sobre os correlatos sociais dos fenamenos
examinados sao inconclusivas. Alias, a prOpria Feagin reconhece (pg. 154)
que &precis() investigar mais os problemas tratados. Outro ponto que mereceria
atencao da autora se refere a qualidade de suas tabelas. Algumas sao de
interpretagdo muito dificil (e.g.m, Table 1, pg. 139), enquanto que outras trazem
dados que Irk respaldam o texto que se segue (e.g.m Table 9, pg. 153). Feagin
tambem deixa de explorar o modelo difusionista como alternativa de explicagao
para alguns casos que ela mesma aponta sobre o alcamento do short-a. Para
finalizar, pareceu-me que o texto de Feagin deveria ter sido colocado na segunda
parte da coletanea, uma vez que seu ponto forte ( ? ) é a analise estrutural do
short-a.

0 oitavo e ultimo texto da primeira parte da coletanea é de autoria de
Junko Hibiya, Denasalization of the Velar Nasal in Tokyo Japanese:
Observations in Real Time. Hibiya retoma o quadro proposto por Weinreich,
Labov & Herzog (1968) e analisa a variavel (ng) do japones de TOquio, onde
urn processo de desnasalizacao levou [ -N- ] a [ g ] em posicao interna de
palavra. Uma vez que esta variavel mostra uma correlagdo significativa corn o
fator idade, Hibiya se pergunta se se trata de urn fenomeno de age-grading ou
de urn caso de mudanca sonora.

Hibiya inicia seu texto referindo-se a dois estudos anteriores. No primeiro
deles , foi possivel mostrar que para os informantes de idade entre 12 e 24 anos
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esta mudanca ja estava completada, com [ -N- ] subsistindo apenas entre os
informantes mais velhos. No segundo estudo, de sua prOpria autoria, Hibiya
(1988) mostrou que uma estratificagao etaria ainda estava presente entre 62
informantes analisados, corn idade entre 14 e 81 anos, em que os informantes
mais jovens apresentavam mais ocorrencias de [ -g- ] do que os informantes
mais velhos. Para responder a questa° colocada, Hibiya se vale de quatro
fontes extremamente confiaveis, mostrando que a mudanga que levou [ -N- ] a
[ g - ] teve inicio em TOquio entre os falantes nascidos nas decadas de 1910
e 1920. Com into, temos evidencia de tempo real, que confirma a desnasalizagdo
de [ -N- em [ g ] como urn caso de mudanca que esta se completando na
geracao mais jovem de hoje.

0 texto de Hibiya é um Otimo exemplo de como se utilizar de fontes
hist6ricas para montar um argumento para mudanca lingiiistica de termos da
evidencia de tempo aparente, o que nem sempre é facil.

A segunda secao da coletanea é composta por textos voltados para os
aspectos estruturais da variacao e mudanga lingiiisticas, aspectos estes que
tern como referencia as propostas contidas na obra de Labov. Conforme ja foi
acentuado antes, sao as preocupacOes de natureza estrutural que constituem
o cerne da obra de Labov, cujo objetivo sempre foi o de entender a estrutura e
a evolucao lingtifstica. Neste quadro, Labov pode ser apontado como sendo
o responsavel por intimeras propostas conceituais e metodolOgicas (por
exemplo, a natureza sistematica da variagdo, a nocao de variavel lingilistica, as
regras variaveis e a analise quantitativa, entre outros).

Esta segunda secao e, ao mesmo tempo, brilhante e problematica. Dos
textos que a compOem, quatro lidam corn fenomenos de mudanca lingiiistica,
um lida com a variacao lingiiistica, enquanto que o ultimo tenta mostrar as
vantagens de urn certo tipo de dados (ou tipos especificos de fonologias)
para o funcionamento mais preciso de urn sistema de reconhecimento
autornatico de fala.

Outro ponto a ser destacado 6 que nem sempre os textos sao de facil
leitura, seja pelos dados lingiiisticos que sao considerados, de linguas pouco
acessIveis (hebraico, ingles antigo e sueco antigo), sejapelos aspectos tecnicos
pouco conhecidos envolvidos em alguns deles (e.g., automatic speech
recognition). Mas 6 tambern nesta sec-do que encontramos os maiores
problemas de edicao de toda a coletanea, que acabaram escapando ao revisor,
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complicando ainda mais a leitura. Felizmente, é tambem nesta segao que
encontramos dois textos que se utilizam de dados do portugues brasileiro,
sendo ambos textos brilhantes.

0 primeiro texto da segunda segdo é de autoria de Charles Ferguson,
Variation and Drift: Loss of Agreement in Germanic. A partir da observagao
inicial de que as linguas germanicas tem se alterado, desde o Proto-Germanico
(PG), trocando uma estrutura gramatical relativamente sintetica por uma
estrutura relativamente analitica, Ferguson nota que a morfologia flexional
teria ficado cada vez mais simples, corn grande redugao no fenomeno da
concordancia gramatical. Esta mudanga estrutural ao longo dos seculos é
classificada por Ferguson como uma especie de deriva.

Trabalhando dentro do quadro desenvolvido por Weinreich, Labov &
Herzog (1968), Ferguson retoma duas questoes Id colocadas: (1) por que
acontece uma mudanga num trago estrutural, numa lingua particular, numa
determinada epoca, sendo que o mesmo ndo acontece em outras linguas que
apresentam o mesmo trago, ou nesta mesma lingua em epoca diferente?, e (2)
como é que uma dada mudanga histOrica adquire nova significancia quando
vista como parte de uma tendencia de longo termo?

Concentrando-se na perda gradual da concordancia gramatical, Ferguson
nos remete ao ingles e ao sueco, examinando a concordancia Sujeito/Verbo e
a concordancia das formas adjetivais fortes e fracas dentro da frase nominal,
fenomenos estes que se estruturavam de forma bastante complexa no PG. 0
sueco perdeu todos os tragos de concordancia (pessoa e ntimero) entre o
Sujeito e o Verbo, mantendo urn ntimero reduzido, porem selido, de contrastes
entre as declinagOes forte e fraca do adjetivo. 0 ingles, por sua vez, perdeu
todos os tragos deste contraste (presentes no ingles amigo), retendo, porem,
a marca de concordancia nas formas verbais do Presente do Indicativo corn
sujeito de 3PS, (-s).

0 caso da concordancia Sujeito/Verbo é tratado atraves de doisprocessos
de redugao. No primeiro, hd uma convergencia de formas (no ingles antigo as
diferentes formas do plural convergem na forma da 3PP do PG; no sueco
convergem as formas do singular numa 'Mica forma, baseada na forma da 2PS
do PG (contrariando as expectativas em termos de marcagao e naturalidade, ja
que o plural é mais marcado que o singular...), corn redugdo, em ambos os
casos, do ntimero das formas verbais distintas e do ntimero das categorias
envolvidas. 0 segundo processo de redugdo tomou caminhos diferentes nas
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duas linguas. No ingles houve uma fusao das vogais atonas em que /a, o, u, e/
> / e/ [ « ] , seguida de duas inovagoes inesperadas: ( a ) -th > -s nas terminagoes
verbais, e ( b ) limitagao de -s a 3PS2. A mudanga ( a ), que veio do norte para
o sul, é uma mudanga 'natural' ja que th é mais marcado que s . Id no caso da
mudanga ( b ) temos uma constrUgao marcada, nao-natural, assumindo o status
de padrao, constituindo-se numa especie de anomalia. Na verdade este padrao
`anomalo' concorreu corn outros dois, muito mais naturais: ausencia de marca
em todas as formas ou presenga de marca em todas as formas. Para Ferguson,
o padrao atual é resultante do espraiamento do padrao dos dialetos centrais,
acrescido da mudanga de -th em -s. No caso do sueco, houve primeiro uma
fusao das formas do plural, seguida pela substituigdo deltas mesmas formas
pelas formas do singular ja no seculo 17.

No caso das formas adjetivais, uma inovagdo nao-esperada comega ja no
PG: cada adjetivo apresentava uma declinagdo forte, ligada a FN's indefinidas
e corn urn ntimero maior de formas distintas, e uma declinagao fraca, ligada a
FN's definidas e corn urn rulmero menor de formas distintas. Esta era uma
forma de marcar a definitude, tendo precedido o surgimento do artigo definido
em PG. No ingles estas diferengas desapareceram devido a tres tendencias: (1)
fusdo das vogais atonas, (2) perda eregularizagdo das terminagoes, conduzindo
a urn contraste relativamente uniforme entre singular e plural; e (3) perda do
sistema de genero. Posteriormente o [ « ] final foi eliminado, igualando as
formas de singular e plural nas duas declinagOes. No sueco houve (1) perda e
fusdo de algumas terminagoes flexionais; e (2) redugao na categoria de genero,
permanecendo, contudo, o contraste entre formas fortes e fracas, corn -a para
todas as formas fracas e, nas formas fortes, -f ( genero comum), -t (neutro) e
-ct (plural).

A partir do exame dos casos comentados acima, Ferguson tece uma serie
de consideragoes de natureza teOrica. Em primeiro lugar, é preciso que as
teorias morfologicas consigam fornecer explicagoes satisfatOrias para os varios
tipos de deriva. A deriva morfolOgica tende a ser simplificadora, mas ha casos
de ccomplicagao'. Dois exemplos disso sao a criagdo das declinagoes adjetivais
forte e fraca no PG e a criagdo do sufixo -s na 3PS do Presente do Indicativo em
ingles. Ferguson observa tambem que as linguas de simplificagao lenta, como
o islandes e o faroes, sao linguas de pouquissimo contato corn outras linguas.
Ja as linguas como o ingles e o sueco, que aceleraram suas simplificagoes,

2 Esta discussao fica urn pouco dificil de ser seguida devido a falhas na Tabela 1 de Ferguson (pg.
175), que escaparam ao revisor. Passo, portanto, ao leitor as formas corretas para o Presente
do Indicativo do verbo bindan : IPS binder 2PS bindest; 3PS bindeth; 1, 2 e 3 PP bindath.
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fizeram isso em periodos de contato corn o frances normando e o medio baixo
alemao, respectivamente. Note-se aqui que estas propostas de Ferguson
encontram ressonancia nas propostas encontradas nos textos de Trudgill e
Mougeon & Beniack, e se baseiam no aprendizado imperfeito por parte dos

bilingUes parciais.

Corn relagao as inovagoes nao-esperadas (como o -s do ingles), elas

parecem seguir a mesma rota das inovagOes naturais, iniciando-se num grupo
social, em alguns estilos de fala e, dal, prop agando-se para outros contextos.
0 caso do ingles pode ser caracterizado, portanto, como uma marca de

identidade de grupo, urn marcador sociolinguistic°.

Remetendo as questoes iniciais, o texto de Ferguson deixa claros tees
pontos: (a) as derivas se caracterizam por uma multiplicidade de mudancas
aparentemente separadas; (b) estas diferentes mudangas interagem entre si,
alimentando-se mutuamente e fundindo-se umas corn as outras; e (c) sao
fenomenos de longo termo. Na verdade, as derivas so poderao ser bem
compreendidas se abordadas por estudos variacionistas cuidadosos.

0 segundo texto da segunda secao e de autoria de Fernando Tara llo,
Turning Different at the Turn of the Century: 19th Century Brazilian
Portuguese. Trata-se de mais um texto brilhante infelizmente o Ultimo!
produzido por Tara llo, cujo objetivo é o de demonstrar a existencia de
diferencas gramaticais imp ortantes entre o portugues europeu (PE) e o
portugues brasileiro (PB), diferengas estas que se revelam mais claramente no
final do seculo 19 e inicio do seculo 20, sugerindo a emergencia de uma sintaxe

diferenciada no PB 3.

0 quadro teOrico que orienta o texto de Tarallo tern urn carater
propositalmente hibrido, combinando a nocao de encaixamento linguistic° e
o principio uniformitario da lingiifstica laboviana (cf. Weinreich, Labov &
Herzog (1968); Labov (1972, 1982 e 1987) corn o quadro chomskyano de

principios e partimetros, nos termos propostos por Tarallo e Kato (1989).

Para demonstrar o ponto pretendido, Tarallo considera quatro mudangas
ocorridas no PB: (1) rearranjo no sistema pronominal, com o surgimento de

objetos nulos e aumento na freqUencia de ocorrencia de sujeitos lexicais; (2)

3 Uma versa() algo diferente do texto em questao chegou a ser publicada em 1993 (cf.
Tarallo, 1993). Outras versoes deste mesmo texto, em ingles e em portugues, tambem
chegaram a circular entre os lingiiistas brasileiros.
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mudanga nas estrategias de relativizagao, em fungao das mudangas no sistema
pronominal; (3) reorganizagao nos padrOes basicos da ordem de palavras,
corn a emergencia de uma ordem SVO predominante e a fixagao do principio de
adjacencia na marcagao do caso acusativo, e (4) mudanga no padrao da ordem
das palavras em perguntas diretas.

0 texto de Tara llo mostra que essas quatro mudangas nao foram
fenomenos isolados. Em termos estruturais elas mostram uma clara interagao
(cf. texto de Ferguson), numa relagao feeding, o que acaba conduzindo a uma
certa coincidencia temporal entre elas. E é exatamente este feixe de mudangas
que mostra como o PB estava se diferenciando do PE no final do seculo XIX,
da seguinte maneira: (a)- passando de +pro-drop para pro-drop; (b)- tornando
mais rigida a ordem SVO e (c)- aumentando o escopo das regras de
cancelamento, as custas das regras de movimento.

Ha dois pontos, contudo, que precisam ser apontados aqui. 0 primeiro
deles se refere a base quantitativa para as afirmagoes qualitativas de Tarallo:
boa parte dos casos analisados compara dados da escrita corn dados da fala.
Já que nao podemos recuperar dados da fala dos seculos passados, por que
nao se utilizou, tambem, de dados escritos de textos recentes? Isto teria
fortalecido consideravelmente a analise. 0 segundo caso se refere a conclusao
de que o PB estaria passando de +pro-drop para -pro-drop. A discussao aqui
envolve a prOpria nogdo de mudanga parametrica utilizada, que nao é
compartilhada por outros pesquisadores de inclinagao gerativista. Para este
caso, remeto o leitor ao texto de Nicolau (1997).

Os textos 3 e 4 da segunda segao devem ser considerados em conjunto,
uma vez que, retomando uma proposta inicial de Labov, acabam chegando a
conclusbes diferentes.

0 terceiro texto é de Gregory R. Guy, Form and Function in Linguistic
Variation. A pergunta basica que este texto pretende responder é: qual é a
relagao entre forma linguistica e fungao comunicativa? Para esta pergunta ha
duas respostas possiveis: (a)- existe uma relagao entre fungao e forma, em que
a primeira determina a segunda, ou (b)- fungao e forma sao independentes
entre si: as estruturas formais e os processos gramaticais operam
independentemente dos usos funcionais ou comunicativos.

Trazendo o problema para o ambito da sociolingiiistica, Guy se coloca a
seguinte pergunta: a variagao e a mudanga lingiifstica sao restringidas por
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fatores funcionais? A resposta de Guy a esta pergunta e a de que os mecanismos
formais de produgdo lingiiistica nao estdo sujeitos a condicionamentos
funcionais, embora a utilidade funcional da linguagem esteja preservada, a
longo prazo, pela interagdo entre a produgao variavel e os processos normais
de percepgao e aquisigao. Ou seja, em termos de produgao, a natureza do
fenomeno é puramente formal, mas as consideragOes funcionais afetam a
percepgdo e a aquisigao. Para provar seu ponto, Guy se vale de fenomenos
variaveis, do ingles e do portugues, uma vez que corn dados variaveis se torna
possivel examinar se as posigoes formal e funcional fazem previsoes diferentes,
testando-as sob varios angulos.

0 pano de fundo para a discussdo de Guy é o trabalho de Kiparsky
(1982), em termos da prbposta da Condigao de Distintividade (CD). Para
Kiparsky (a)- a CD bloqueia a aplicagdo de iegras nos ambientes em que estas
poderiam apagar distingoes morfolOgicas na superffcie; (b)- algumas categorias
sao mais resistentes a obliteragao do que outras (por exemplo, Tense e Ntimero
sao categorias resistentes, enquanto que Caso euma categoria fraca). 0 ponto
mais relevante aqui é o seguinte: a CD é compensatOria? Labov (1972:223)
escreve:

"It is important to note that in the course of language evolution,
change does go to completion, and variable rules have become
invariant. When this happens, there is inevitably some other structural
change to compensate for the loss of information involved".

Contudo, é exatamente esta ideia de mudanga compensatOria que Guy
pretende rejeitar (ao contrail° de Steiner, no texto 4), sob a alegagao de que
este tipo de fenomeno estaria na contramdo do espirito neogramatico e da
visa() modular da gramatica. Examinando tres casos de variagao (t/d-deletion
no ingles, o cancelamento do -s e a desnasalizagao de atonas finais no portugues
brasileiro) Guy aponta que todos eles se qualificam como fenomenos
interessantes para o exame dos efeitos funcionais se existirem uma vez que
nestes casos os processos atingem marcadores morfolOgicos, obliterando
oposigOes.

No caso do ingles, é bem conhecido o fato de que a regra de cancelamento
de t/d atinge menos freqiientemente as formal nas quais t/d é a finica marca de
passado (casos como walked, missed), do que aquelas em que t/d nao é a
'Mica marca de passado ( casos como kept > kep' , left > lef' ). Este fato
poderia confirmar a CD, uma vez que alvos com peso funcional mais alto se
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mostrariam mais resistentes ao cancelamento do que aqueles de peso funcional
mais baixo. Guy, porem, reanalisa estes fatos num outro quadro, diferenciando
formas como walked e missed de formas como kept e left em termos puramente
formais (dentro do modelo da fonologia lexical), mostrando que é a forma
morfolOgica que condiciona a aplicagao da regra de cancelamento, e nao a
diferenga funcional entre os dois conjuntos. Para comprovar sua analise, Guy
compara formas identicas que tern peso funcional diferente, o Passado e o P.
Passado do ingles. Numa abordagem funcionalista irfamos prever que o
cancelamento seria favorecido pelas formas do P. Passado, enquanto que pela
abordagem formal irfamos prever que nao haveria nenhuma diferenga entre os
dois casos, em termos de cancelamento. E é exatamente isto que acontece:
nenhuma diferenga significativa entre as taxas de cancelamento nos dois casos.

Voltando-se para os fatos do portugues (secoes 3, 4 e 5), Guy chega
mesma conclusao: a explicagao formal se mantem nao sO nos casos em que
uma explicagdo funcional se mantem, mas tambem nos casos em que esta
Iiltima nao funciona (ou funciona as custas de formulagbes defeituosas).

Mas se os efeitos funcionais nao contam para a produgdo, onde é que
eles se manifestam? Afinal, todas as linguas conseguem evitar disfungbes
generalizadas, e se a CD nao consegue restringir a produgao, como e que
podemos recuperar o irrecuperavel? A resposta de Guy é: neio podemos, parte
dos casos sao, de fato, "casos perdidos". Contudo, os fatores funcionais
atuam , segundo Guy, na aquisigao e na percepgdo. Na percepgao, como alguns
casos nao sao ouvidos, o ilnico afetado é o ouvinte e o maxim° que pode
acontecer sao alguns casos leves de ma comunicagao. Por outro lado, estes
casos perdidos tem efeito na aquisicao. Al, as criangas em fase de aprendizado
se guiam atraves dos casos que elas percebem. Assim, sac) construidas
gramaticas nas quais a CD é, ou parece ser, verdadeira. A hipOtese de Guy é a
de que os principios da GU nao permitem a construgao de restrigoes funcionais
a variagao, mas os aprendizes procurarao construir mecanismos formais que
satisfagam as fungbes necessarias que sac) percebidas.

As conclusbes de Guy sao, no minim°, instigantes, ou seja: os falantes
podem, eventualmente, violar a CD, mas as gramaticas criadas pelos aprendizes
procurarao garantir a CD, adaptando, para esta finalidade, qualquer mecanismo
formal, permitido pela GU, que preserve a funcionalidade. Se Guy esta certo
e seu texto é realmente convincente ha mais a ser pesquisado na querela
entre formalistas e funcionalistas.
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0 quarto texto é de autoria de Richard Steiner, The History of the Ancient
Hebrew Modal System and Ixtbov's Rule of Compensatory Structural Change,
e tern como ponto de partida a mesma citagdo de Labov apresentada em relagdo
ao texto de Guy. Steiner, contudo, chega a uma conclusdo diferente daquela de
Guy, argumentando a favor de uma mudanga estrutural compensatOria no
hebraico.

Os fatos nos quais Steiner se baseou sdo, resumidamente, os seguintes:
havia, no Proto Semitic° Ocidental, do qual o hebraico é urn rebento, uma
distingdo trinaria no Imperfeito, envolvendo as formas do Indicativo, do Jussivo
e do Subjuntivo. No hebraico pre-biblico esta oposigdo trinaria é substituida
por uma oposigdo binaria na qual as formas do Jussivo e do Subjuntivo se
fundem, dando origem ao Volitivo, op ondo-se as formas do Indicativo.
Posteriormente, outras mudangas aconteceram, culminando na eliminagdo da
oposigdo entre o Indicativo e o Volitivo em todas as pessoas, exceto na la
(Singular e Plural), dando origem ao sistema do hebraico biblico. Acontece,
porem, que as formas da 2a PSmasc., 3a PSmasc. e 3a PS fern. permaneceram
distintas no Indicativo X Volitivo para uma parte dos verbos (verbos fracos e
verbos na voz ativa causative ), numa situagdo muito parecida aquela
envolvendo casos como keep X kep' no ingles (considerando-se a regra de
cancelamento de t/d). Contudo, no hebraico dos manuscritos do Mar Morto,
nem estas distingoes conseguiram sobreviver, surgindo o Imperfeito (Indicativo
+ Volitivo).

No hebraico moderno, porem, houve uma reversdo deste status quo,
atraves de uma mudanga estrutural compensatOria que refez a oposigdo entre
o Indicativo Futuro (X ira) e o Volitivo Futuro (oxala X vd). Esta mudanga
estrutural compensatOria constou, basicamente, de uma reestruturagdo do
sistema de TENSE , corn as formas do Imperfeito marcando o Volitivo Futuro e,
por outro lado, sendo o Indicativo Futuro marcado por outras formas
(Participio, Construgoes Perifrasticas e algumas formas do Imperfeito). Ou
seja, quando a necessidade foi criada, outras formas vieram resgatar a distingdo
entre o Indicativo e o Volitivo.

0 texto de Steiner comprova, em principio, a ideia de Labov, e se coloca
em oposigdo as ideias de Guy. Como as divergencias entre formalistas e
funcionalistas ndo devem ser encaradas como questao de fe, penso que os
textos de Steiner e Guy podem nos servir de estimulo para discussOes mais
proveitosas. Afinal, ambos os autores conhecem bastante o assunto do qual
estdo tratando.
4 Ou verbos Hif nil, conforme esta no texto, o que dificulta a vida do leitor.
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0 quinto texto desta segao é de Malcah Yaeger-Dror, Phonetic Evidence
for the Evolution of Lexical Classes: The Case of a Montreal French Vowel
Shift. Trata-se de urn texto que Lida corn os principios de mudanga vocalica
estabelecidos em LYS (1972), focalizando urn caso do trances de Montreal,
onde as vogais medias longas, que sao instaveis, sao examinadas em termos
de seu condicionamento lexical no que se refere a sua dispersdo no espago
fonetico. 0 pano de fundo para a discussao deste caso é o trabaiho de Labov
(1981), no qual se aceita que alguns tipos de mudanga vocalica tenham urn
carater difusionista, avangando gradualmente pelo lexico, sem condicionamento
fonolOgico. Nestes casos, ha uma cisdo numa classe de palavras, corn algumas
palavras mudando numa outra diregao, enquanto as outras permanecem onde
estavam. Yaeger-Dror se concentra nos casos que ela denomina de excegoes
lexicais (aquelas palavras que lideram a mudanga de classe ou aquelas que
resistem a mudanga quando a maioria das palavras ja mudou de classe). 0
caso examinado envolve o rebaixamento das vogais medias longas do trances
de Montreal, onde ( E:), (0: ) e (0 : / I : ) estao mudando de [e : I, o : '4, o :
que sao prontincias ditongadas variaveis mais antigas, para as formas mais
recentes [ Q : i , A : '4, A:1, respectivamente. Estas mudangas seriam, na
perspectiva de Labov (1981), mudangas de natureza neogramatica, uma vez
que acontecem dentro de uma mesma subclasse de vogais. Alem disco,
segundo Labov, quando temos uma "change from below" e é este o caso em
questao a mudanga é mais "natural" e menos propensa a mostrar
condicionamento lexical. Contudo, apps uma analise perceptual e uma analise
actistica, Yaeger-Dror mostra que ha urn condicionamento lexical que complica
a regularidade neogramatica pressuposta para este caso. Por exemplo, no
caso de ( E: ) a palavra guerre apresenta urn percentual de nao-rebaixamento
de 61% entre os homens e 33% entre as mulheres, enquanto que a palavra
terre apresenta um percentual de nao-rebaixamento de 28% entre os homens
e 0% entre as mulheres! Fica claro que as mulheres lideram (e, em alguns
casos, ja completaram) o processo de rebaixamento. Mas flea claro, tambern,
que algumas palavras, como terre, ja migraram para outra classe, enquanto
que outras palavras, como guerre, sao mais conservadoras. A mesma diferenga
pode ser vista, ern relagao ao nao-rebaixamento, em pares como:

( jc:) reglaciere (M- 80%; F-83%) enfermiere (M -13% ; F- 0%)
( e:)re pere (M- 71%;F- 30%) paire (M- 36% ; F- 9%)
( 3:)r encore (M- 95% ; F- 95%) corps (M- 44% ; F-27%)

entre outros. 0 texto de Yaeger-Dror acaba sugerindo algo que ja foi proposto
anteriormente (cf. Oliveira, 1991): todas as mudangas sao, em seu estagio
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inicial, lexicalmente condicionadas, embora possamos ter efeitos regulares
(neogramaticos) a longo prazo.

Em seguida Yaeger-Dror se volta para a questao mais complicada de
todas: o que é que pode influenciar o condicionamento lexical, i.e, o que 6 que
expOe ou protege uma palavra em relagao a uma mudanga? Tentando responder
a esta pergunta, Yaeger-Dror descarta, como fatores condicionantes do
rebaixamento das vogais medias longas, a frequencia da palavra e a sua
etimologia. A sugestao de Yaeger-Dror, como fator condicionante, vai na
diregao do campo semantic°, uma sugestao, alias, ja antecipada em
Krishnamurti (1978), num texto nao mencionado pela autora.

0 texto de Yaeger-Dror 6 bastante interessante. Ele coloca em foco,
novamente, o modelo da Difusao Lexical como alternativa para se entender a
mudanga lingtifstica. Muito embora Labov (1981) tenha tentado acomodar os
dois modelos de mudanga, o neogramatico e o difusionista, seu trabalho mais
recente (cf. Labov, 1994) faz uma opgdo clara pelo modelo neogramatico. 0
caso tratado por Yaeger-Dror nao oferece apenas uma abordagem alternativa;
oferece, isto sim, uma abordagem necessaria ja que o modelo neogramatico e
as previsOes de Labov (1981) acabam nao se sustentando internamente.

0 ultimo texto da segunda secao 6 de Philip Franz Seitz 'e Matthew Lennig,
Phonological Rule Set Complexity in a Very Large Vocabulary Word
Recognition System. Trata-se de urn texto que toma como problema basic° a
construgao de sistemas de reconhecimento automatic° de fala (SRAF). Neste
caso, qual 6 a fungao de um lingtiista? Que tipo de informagdo ele pode fornecer
para que urn sistema dente tipo funcione corn mais eficacia? Concentrando-se
nos dicionarios dos SRAF, os autores consideram duas possibilidades: ou o
dicionario 6 montado em termos de palavras completas, ou ele 6 montado em
termos de unidades menores do que as palavras. No primeiro caso, o sistema
se torna extremamente custoso se o vocabulario considerado for grande. Ja
no segundo caso temos o problema oriundo da variagao de pronlincia das
palavras, que deverao ser adequadamente especificadas por mais de uma
seqiiencia de unidades (menores do que as palavras). Para tanto, sera
necessaria uma fonologia que estabelega os conjuntos destas unidades
menores que representem palavras, envolvendo dois estagios: ( 1 )- a
especificagao das formas basicas para a pronancia das palavras, a partir das
quais as variantes de promincia possam ser derivadas por regra, e ( 2 )- a
especificagao das regras fonolOgicas que derivem as variantes de promincia,
e somente elas. Estes dois estagios caracterizam o componente fonologico de
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um SRAF, que nos dad., em principio, as formas de superficie. 0 dicionario,
por sua vez, consistira destas formas de superficie, de sua representaedo
ortografica e do mapeamento de uma na outra.

Voltando-se para a questa° propriamente lingilistica, a pergunta dos
autores 6 a seguinte: qual e o tipo de componente fonolOgico adequado
construed° de urn SRAF? E para responder a esta pergunta, os autores
consideram 3 tipos de componentes fonolOgicos. Os 3 sac, identicos em termos
de suas formas basicas, diferindo na quantidade de detalhes que as regras
fonolOgicas incorporam. No primeiro, as formas basicas sdo mapeadas nas
formas de superficie, no segundo, as principais variaeoes de prontincia sdo
especificadas; e no terceiro, o nivel de detalhe das variaeoes de prontincia é
maximo. No primeiro caso ndo ha regras; no segundo caso trabalha-se corn 4
regras; no terceiro caso trabalha-se com 11 regras. A partir de urn experimento
que foi conduzido pelos autores, foi possivel constatar que, no geral, ndo
havia diferenea entre os 3 modelos em termos do reconhecimento de palavras.
Contudo, quando os erro.§ foram observados, constatou-se que a diferenea
crucial se situava entre o primeiro modelo (forma basica = forma de superficie)
e os outros dois. Descartado o primeiro modelo, e ndo havendo difereneas
significativas em termos dos resultados obtidos pelos modelos 2 e 3, os autores
concluem que o componente fonolOgico de um SRAF deve levar em conta
apenas as variaeoes mais imp ortantes (no caso do ingles, ( a ) a fusdo entre /
A / e / I / ; (b) a reduedo de vogais atonas a [ « ] em silabas iniciais; ( c)
/ tr / tSr ] e / dr / dZr ] ; ( d ) IE = [ y ] diante
de / u / precedido de consoante apical ou palatal, e.g. [ tun ] [ tyun ] ),

desprezando os outros casos (listados na pg. 299).

0 texto em questdo mostra qual 6 o papel do lingilista em areas como a da
construedo de SRAF. E mais, sugere urn tipo especifico de lingidista, aquele
voltado para o exame de dados que ndo excluam a variaedo.

A terceira seed° da coletanea 6 dedicada ao estudo do Ingles Afro-
Americano (IAA) e dos crioulos de base inglesa. Nesta seedo, todos os textos
retomam pontos desenvolvidos por Labov, seja em termos de seus trabalhos
sobre o IAA, principalmente as questbes envolvendo a copula, seja em termos
de suas propostas teOricas, colocadas em varios pontos de sua obra. Esta
seedo, embora pequena, demonstra, como as anteriores, a importancia do
trabalho de Labov, que acaba servindo, inclusive, como ponto de partida para
novas areas dentro da lingiiistica (cf. texto de Baugh).
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0 texto de abertura é de Derek Bickerton, The Origins of Variation in
Guianese, que tern como ponto de partida o trabalho de Weinreich, Labov &
Herzog (1968). A ideia principal, da qual Bickerton parte, é a de que a variacdo
sincrOnica e a mudanga diacrOnica estao intimamente relacionadas, sendo que
a variagdo sincronica muitas vezes reflete algum tipo de mudanga. Uma das
primeiras preocupagoes de Bickerton era, exatamente, a de explicar o enorme
volume de variagdo encontrado no crioulo da Guiana, variagdo esta que poderia
ser vista como uma espdcie de continuum que is desde uma variedade muito
prOxima do ingles padrdo (exceto por algumas nuances fonolOgicas) ate
variedades radicalmente diferentes e incompreensiveis para um falante do
ingles padrao. Este continuum foi objeto de estudo de Bickerton em varios
trabalhos importantes publicados na decada de 70 (cf. Bickerton, 1971, 1973 e
1975). Nestes estudos, seguindo o modelo proposto em Weinreich, Labov &
Herzog (1968), Bickerton havia analisado a grande variagdo no continuum
como sendo resultante de uma serie de eventos histOricos envolvendo, de um
lado, o crioulo, diferente e separado do ingles e, de outro lado, o
Falantes do crioulo, estimulados pela mobilidade social, iriam mudando sua
fala, em graus diferenciados, na diregdo do modelo estabelecido pelo ingles.
Outros estudiosos, como DeCamp (1971), tambem pensavam do mesmo modo,
o que acabou originando urn modelo explanatOrio no qual o continuum era
gerado, por assim dizer, de baixo para cima, do crioulo inicial, basiletal em
diregdo ao ingles, resultando numa forma acroletal, descrioulizada.

No texto que estamos focalizando aqui, Bickerton propOe uma revisdo
radical deste modelo inicial, prevendo a criagdo do continuum de cima para
baixo. Na verdade, a semente desta ideia se encontra no trabalho de Alleyne
(1971). Basicamente, o quadro teria sido o seguinte: no estagio inicial de
colonizagdo, os escravos, que eram a minoria da populagdo, teriam estado em
melhores condigoes de aprender a lingua dominante (o ingles), levas
subseqiientes de escravos teriam tido urn contato cada vez menor com os
patroes, aprendendo a lingua de segunda mao, corn outros escravos; os
escravos acabaram se tornando, eventualmente, a maioria da populagdo.
Resumindo, se o modelo anterior previa a existencia de uma forma basiletal
que se formou primeiro, seguida da formagdo de formas mesoletais que, por
sua vez, foram seguidas de formas acroletais, o novo quadro de Bickerton
prev a criacao inicial de uma forma acroletal, seguida da formagdo de uma
forma mesoletal e, por fim, a formagdo de uma forma basiletal. Os primeiros
escravos teriam aprendido razoavelmente bem a estrutura do ingles, o que
teria servido de input para seus filhos, que desenvolveram as primeiras
variantes acroletais do crioulo da Guiana. Dal em diante, cada geragdo teria
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como input uma forma mais distanciada do ingles, gerando as variantes
mesoletais e, finalmente, as variantes basiletais.

Ha uma serie de fatos que apontam para a superioridade do novo modelo.
Por exemplo, o novo modelo explica melhor o fato de a criagdo do continuum
ter se dado em periodo tao curto (50 anos ou menos). Ele explica melhor,
tambem, fatos estruturais que sdo um misterio no modelo tradicional, como a
distribuigdo de did e doz do crioulo da Guiana que, sendo atribuidos ao
emprestimo direto do ingles, ndo mostram distribuigdo semelhante nas duas
linguas. Mas a evidencia mais forte para a superioridade do novo modelo vem
de estudos sobre os crioulos do fiances nas ilhas Maurfcio e Reunido. Nas
ilhas Mauricio, os falantes nativos do frances superaram numericamente os
escravos por pouco tempo, cerca de 7 anos, enquanto nas ilhas Reunido os
falantes nativos do frances superaram numericamente os escravos por cerca
de 50 an os e, como resultado, temos nas ilhas Mauricio uma lingua muito mais
diferenciada do frances, em termos estruturais, do que nas ilhas Reunido (cf.
Baker & Corne, 1982). A estes casos, Bickerton acrescenta ainda outras
evidencias provenientes do crioulo do Suriname.

0 texto de Bickerton é um 6timo exemplo da integragdo entre evidencia
linguistica e evidencia s6cio-hist6rica para a analise dos fenomenos
linguisticos, um fato freqiientemente apontado no trabalho de Labov. A isto
podemos acrescentar o fator aprendizado, ligando este texto ao texto de
Trudgill.

0 segundo texto da terceira segdo é de autoria de Peter L. Patrick, The
Urbanization of Creole Phonology: Variation and Change in Jamaican
(KYA). A variavel (KYA) indica a presenga, no Crioulo Jamaicano ( CJ ) de um
glide palatal ap6s uma consoante velar inicial / k-, g- /, quando seguida de uma
vogal baixa /a, aa/ numa silaba acentuada, em posigdo inicial de palavras de
ate 3 sIlabas. (KYA) sO ocorre diante de vogais que sao, hoje, um reflexo de
vogais que, no sec. XVII eram baixo e anterior. Muito embora o CJ tenha
fundido / a / e /1/ em / a /, a palatalizagdo sO se aplica naquelas palavras que
continham / a / no ingles do final do sec. XVII. Assim, cat / kyat / e cot / kat /
s6 se distinguem pela palatalizagdo no CJ. As questbes que Patrick levanta
sdo as seguintes: (1) Falantes do CJ que ocupam pontos diferentes do
continuum utilizam-se dos mesmos mecanismos lingilisticos para distinguir
as classes de palavras? (2) (KYA) 6 fonologicamente distintivo para todos os
falantes? (3) No caso de (KYA) ser redundante ou obsoleto para alguns falantes,
ele 6 utilizado para uma mudanga linguistica socialmente motivada? (4) Qual 6
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a relagdo entre as consideragOes funcionais que possam envolver tragos
lingtifsticos e o use destes tragos para marcar distingoes sociais?

ApOs uma breve discussdo da histOria do (KYA) e de uma descrigiio
sociolingtifstica de dois falantes (Rose, de orientagdo urbana, e Tamas, de
orientagdo rural), Patrick apresenta uma analise de comportamento lingtifstico
destes falantes em termos de seis variaveis. Esta analise nos mostra uma
diferenga entre eles que e apenas quantitativa: Rose e Tamas apresentam em
suas falas os mesmos tragos do CJ, embora Rose os apresente em menor
proporgdo. Ou seja, ambos se valem de uma mesma gramatica, mas ndo a
utilizam do mesmo modo.

Quanto ao processo de palatalizagdo (KYA), tanto Rose quanto Tamas o
aplicam na mesma classe de palavras, a classe-a, mas nunca em palavras da
classe-o. Contudo, a maneira corn que ambos utilizam o espago fonologico
ndo 6 a mesma: uma analise actistica revelou que Rose mantem as duas classes
de palavras muito bem separadas quando se considera a vogal, enquanto
Tamas `mistura' as vogais das duas classes (classe-a e classe-o) num mesmo
espago fonolOgico. Assim, enquanto Rose produz formas como / kyat / 'cat' e
/ k1:1/ 'call' , Tamas produz / kyat / e / ka:1/. Ja nos casos em que a palatalizagdo
é variavel, como diante de -r , em palavras como cart, Rose nunca palataliza,
enquanto Tamas palataliza quase sempre (92%). Ou seja, (KYA) 6 um processo
comum a todos os falantes do CJ, mas é usado em contextos diferentes conforme
o ponto do continuum do CJ em que o falante se localize.

Estabelecidas as propriedades estruturais da palatalizagdo, em termos de
sua localizagdo no continuum do CJ, Patrick se volta para os casos onde a
variagdo é possivel, valendo-se, para tanto, dos dados de 14 informantes. Os
informantes em questa() mostram variagdo na utilizagao de (KYA) em palavras
da classe /a: / (broad-a, como em can't, e / a: / seguido de -r , como em cart).
Patrick nos mostra que, nester casos, (KYA) funciona como veiculo de uma
mudanga lingtifstica socialmente motivada, estando a variagdo ligada a uma
questdo de orientagdo (rural vs. urbana, a este propOsito, cf. texto de Eckert),
e ndo a diferengas de classe. A orientagdo urbana deve ser entendida em
termos de ambigdo social, alimentada pela educagdo, pelo meio urbano e pela
fala de prestigio, sendo tudo isso favorecido pelosjovens. Dada uma orientagdo
urbana forte, (KYA) vai cedendo lugar a formas sem palatalizagdo,
principalmente diante de -r , em que (KYA) e estigmatizado.

0 texto de Patrick 6 importante na medida em que nos alerta para outras
possibilidades de se caracterizar os correlatos sociais da variagdo lingtifstica.
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Basicamente, ele nos mostra que a definigao utilizada para se caracterizar o

status social nos centros urbanos norte-americanos, baseada em ocupagdo,
educacdo e renda, nem sempre pode ser transportada para outras realidades.

Os textos 3 e 4 delta secao, Copula Variability in Jamaican Creole and
African American Vernacular English: A Reanalysis of DeCamp's Texts, de
autoria de John R. Rickford, e Contraction and Deletion in African American
Vernacular English: Creole History and Relationship to Euro-American
English, de Ralph W. Fasold & Yoshiko Nakano, respectivamente, tratam da
questao da cOpula no IAA.

0 texto de Rickford analisa a cOpula no CJ e no IAA, tomando como
ponto de partida os dados contidos nos textos de DeCamp (1960) para o CJ.
Rickford focaliza a questao da ausencia da copula e mostra que o IAA e o CJ
sdo muito mais parecidos a esse respeito do que anteviam as analises anteriores
de Holm (1976,1984), o que o leva a concordar corn a hipOtese de que o IAA
seja uma forma descrioulizada de urn crioulo anterior, tipologicamente
semelhante ao CJ. 0 texto de Rickford 6 urn Otimo exemplo de urn principio que
Labov sempre repetia em suas aulas: qualquer analise quantitativa deve se
basear numa analise qualitativa previa que esteja livre de problemas de
categorizacdo. Assim, retomando as analises de Holm sobre os dados de
DeCamp, Rickford nos mostra que algumas das classificagoes de Holm estavam
equivocadas e que, corrigidos os erros de classificagao, o quadro antevisto
por Holm fica muito mais claro em termos das semelhangas entre o CJ e o IAA
quanto a ausencia da cOpula. As palavras finais de Rickford resumem bem a
sua mensagem: "...we cannot afford to neglect fundamental issues about
how to define and count tokens of our variables, or we may see oases which
turn out to be mirages, and we miss mountains that are literally staring us in
the face".

0 texto de Fasold & Nakano retoma a questao tia contracao e
cancelamento de be no IAA. Conforme 6 sabido, a analise minuciosa que
Labov (1969, 1972) faz do fenomeno preve que o cancelamento das formas is
e are seja precedido de sua contracao, sendo varias as evidencias oferecidas
para esta prop osta. A analise de Labov possibilitou, tambem, algumas
generalizagOes sobre este processo. E sao exatamente estas generalizacOes
que os autores retomam para discutir a analise de Labov. As generalizacoes
em questao sdo as seguintes: (1) o cancelamento de are no Ingres Euro-
Americano (IEA) do sul dos Estados Unidos 6 uma conseqiiencia da
vocalizacao de are; (2) as restricbes gramaticais a contracao e ao cancelamento

898
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no IAA sao, em conjunto, identicas as restrigoes impostas a contragao na
variedade nao-padrao no IEA (principalmente quando se trata do ambiente
seguinte a be); (3) o cancelamento de is e are é impossivel no IAA exatamente
em que a contragao é impossivel no IEA, e (4) a contracao é favorecida por
uma vogal precedente enquanto que o cancelamento é favorecido por uma
consoante precedente.

A generalizacao (1) foi questionada por Wolfram (1974), mostrando-se
insustentavel. A generalizacao (2) foi alvo deuma reanalise por parte de Romaine
(1982). Romaine propbe uma analise alternativa na qual as formas ausentes
sao, simplesmente, ausentes, como num crioulo, e nao derivadas por
cancelamento. As forma contrafdas, por outro lado, resultam de urn processo
de contracao, aplicado a formas plenas que, por sua vez, teriam sido inseridas.
Portanto, onde Labov tern contragao > cancelamento, Romaine tern insergao >
contracao. Fasold & Nakano nab decidem por uma ou outra analise, de modo
taxativo (muito embora tentem argumentar, num exercicio de ginastica de
possibilidades, em favor da analise de Labov), mas admitem que a proposta
de Romaine enfraquece urn pouco a generalizacao (2). As generalizagOes (3) e
(4), por outro lado, nao foram questionadas. Os autores mostram, contudo,
que nao ha, para o ambiente gramatical seguinte a is /are (cf. generalizacao
(2)), nenhuma hierarquia interna clara para a contracao. Na verdade, os calculos
de regressao do programa Varbrul acabaram descartando este grupo de fatores
por nao contribuir significativamente no processo de contragao, o que alinha
o IAA corn os crioulos.

0 texto de Fasold & Nakano é, na verdade, uma comprovagao da exatidao
da analise que Labov fez deste fenomeno, analise esta que Rickford considera
"a high point in his (Labov's) career...". E. de fato, o é.

0 ultimo texto delta secao e do livro é de autoria de John Baugh,
Dimensions of a Theory of Econolinguistics. 0 tftulo parece um tanto pomposo
mas ha razoes para isso: Baugh, de fato, propOe algo novo e importante na

Baugh propoe as bases para uma teoria da econolingidistica, urn novo
campo de investigacao que se situa entre, e se beneficia de, uma teoria
economica e uma teoria lingidistica. Este campo de investigagdo se fundamenta
em dois pontos basicos (e universais, segundo Baugh), freqidentemente
negligenciados: (1) o comportamento lingidistico (fala e letramento) 6 um bem
economic° e o seu use indevido tern um impacto direto nas possibilidades
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economicas futuras do individuo, e (2) o desenvolvimento linguistic° e o
letramento sao substancialmente determinados por circunstancias
sociolingiiisticas.

Baugh argumenta que as categorias sociais comumente utilizadas na
sociolingiiistica (sexo, idade, educagao, ocupagao, raga) nao sao adequadas
para um diagnOstico sociolinguistic° e propoe que se leve em conta, tambem,
a bistOria lingiiistica do informante. Baugh classifica, entao, os falantes em
tees categorias lingiiisticas: (a) falantes nativos do ingles padrao; (b) falantes
nativos de uma forma nao-padrao do ingles, e (c) falantes que nao tern o ingles
como lingua nativa. Como as pesquisas educacionais demonstram que os
falantes do tipo (a) tern mais sucesso na escola do que os outros dois, Baugh
propoe que sej am procuradas as correlagOes entre as variedades lingUisticas
dos individuos e outros aspectos de sua situacao social.

Em seu texto, Baugh retorna aos informantes que ele havia entrevistado
ha 10 ou 12 anos, em Los Angeles, todos eles falantes do IAA (categoria (b)),
corn o objetivo de investigar a relagao entre o desempenho e o desenvolvimento
lingiiisticos destes informantes e suas atividades economicas. Quatro destes
informantes sao utilizados no texto de Baugh, corn foco nos dados relativos a
wiriaceio na copula e a negaceio neio-padreio. A questao a ser respondida era
a seguinte: ate que ponto a variagao entre os afro-americanos corresponde ao
seu status econornico? As evidencias fornecidas por Baugh mostram uma
relagdo inversa entre o envolvimento de urn afro-americano corn a cultura
dominante (branca) e a sua utilizagao dos tragos do IAA. E interessante
observar aqui uma passagem do texto de Baugh (pg. 412): "It is important to
note that if we had continued to examine the entire group of informants
collectively, we would have masked the econolinguistic variation that is the
primary object of these analyses". Esta passagem mostra, claramente, que o
individuo é uma variavel independente, e que a alegada homogeneidade do
grupo, conforme quer Labov, pode acabar escondendo fatos importantes.
Uma analise de grupo nunca teria fundamentado a proposta maior de Baugh
(cf. Oliveira, 1992).

Baugh, ele mesmo urn falante nativo do IAA e defensor da iddia de que
os estudos lingUisticos desempenham urn papel central no combate aos
preconceitos contra as minorias, tira em seu texto algumas implicagOes sociais
e educacionais muito importantes. Suas ideias, de fato, entram em ressonancia,
em varios pontos, corn as ideias de Bourdieu (1991) e Coulmas (1992).

Uma palavra final: a grande variagao tematica dos textos contidos no
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volume resenhado refletem a, e se ancoram na, imensa obra de Labov.
Dificilmente encontraremos alguern que tenha lidado, em lingiiistica, corn tanta
variedade de assuntos, e que o tenha feito corn tanta competencia. Neste
sentido, o volume resenhado faz justica ao trabalho de Labov.

(Recebido em junho de 1999. Aprovado em agosto de 1999)
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RESENHA/REVIEW

SHARPLES, M. ( 1999) How we write. Writing as creative design. London and
New York : Routledge. Paginas xv + 224.

Resenhado por/by Francisco Gomes de MATOS
(Universidade Federal de Pernambuco)

Na vasta bibliografia em lingua inglesa, este livro constitui urn marco na
hist6ria da aprendizagem-ensino-pesquisa da comunicagdo escrita ou da
redaceio, se preferirmos o termo tradicional, mais frequente no Brasil. Ao
contrario do que é tipico desta area os autores sa.o professores de lingua
materna ou de segunda lingua o criador deste inspirador volume é professor
de "Education Technology Research Group, School of Electronic and Eletrical
Engineering" na Universidade de Birmingham, Inglaterra. Ainda pouco
conhecido entre os especialistas brasileiros que se dedicam a fascinante
problematica da producao textual, Sharples tern a seu credit() outros livros
importantes: Cognition, Computers and Creative Writing (1985) e, corn Thea
van der Geest (Eds), The New Writing Environment. Writers at work in a
world of technology ( 1996).

HWW tern 3 Partes: Writing in the head ( 3 capitulos), Writing with the
page ( 6 capitulos) e Writing in the world ( 3 capitulos ). A diversidade tematica
pode ser constatada pelos titulos de alguns capitulos : The nature of writing,
Constraint and creativity, Writing as design, Writing images, Writing together;
Media slip,dynatext,hypermedia and the docuverse. Ha ,tambem, 73 Figuras e
7 Quadros. Dentre aquelas,destacariamos : The cycle of engagement and
reflection in writing, Model of writing as design, My original outline for this
book. Urn dos Quadros focaliza Motivation and writing; outro, diz respeito a
Properties of writing technologies.

Significativamente, o conceito-chave "writer " é objeto de atencao em
dois capitulos:

Becoming a writer (mais extenso: 24 pp) e 8. Being a writer( 17 pp.) . A
aprendizagem redacional compartilhada ( ing. Collaborative writing) constitui
o foco do capitulo 11. No fim do livro,antes do Indice,em lugar das habituais
Referencias bibliograficas, o pesquisador britanico oferece 11 paginas de Notas
sobre os capitulos.Tais subsidios evidenciam,por um lado, um cuidadoso senso
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documental interdisciplinare, por outro, urn apurado senso critic°. Embora
bibliograficamente rica, a obra omite dual fontes indispensaveis para quem
pesquisa o escrever: The Literacy Dictionary. The Vocabulary of Reading
and Writing (Newark,Delaware: International Reading Association, 1995) e,
de Robert de Beaugrande, New Foundations for a Science of Text and
Discourse (1997),este resenhado por nes em D.E.L.T.A., vol. 14, N. 2, 1998,
483-488.

Limitagoes de espago impossibilitaram Sharpies de fazer justiga a uma
area que muito pode contribuirpara o desenvolvimento da comunicagdo escrita:
o design documental ( ing. document design). Este resenhador tambem sentiu
falta de comentarios sobre um aspecto ainda pouco explorado na literatura
redacional: o use construtivo de uma lfngua.(cf. nossa Pedagogia da
Positividade.Comunicacao construtivo em Portugues. Recife. Editora da
UFPE, 1996). A referida lacuna é, entretanto,reconhecida por Sharpies, ao
afirmar (comunicagdo pessoa1,17/07/99): "Communicative peace is a valuable
concept and activityand one that children should learn as an integral part of
becoming a writer" (Paz comunicativa é urn conceito-processo util , que as
criancas deveriam aprender, como parte integrante de sua formagdo como
escritores. Tradugdo nossa).

Para concluir esta breve informagdo critica , transcrevemos , no original,
algumas das assertivas de Sharpies, para dar uma ideia das influencias por ele
recebidas e de suas percepgbes e crengas sobre o complexo escrever-redigir:

Escrever

My own view is that writing is a process of design,a skill that is grounded
in the way we use our intelligence to create and share things of meaning in
the world (Preface,p. xii)

Areas inspiradoras

The book draws on a variety of sources, including experiments with
writers, text linguistics,the psychology of cognitive development,and
observations of writing in context (p. 11).

Ser escritor(a)

Being a writer is, above all, having control over how you write and
trust in your ability to make progress.(p.128)

905
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Escritor: designer visual

413

Increasingly, a writer is becoming a visual designer and it no longer
makes sense to look at illustration or text design as the preserve of a publisher
( p.150)

Escritores e computadores: duas tendencias

The computer may cause the death of writing and of publishing,as
people compose by talking,create composite works of voice and irnage,and
publish them piecemeal on the World Wide Web. Or it may enfranchise a new
generation of writers, lessening the pain of creativity and encouraging
experiment with new forms of composition.More likely it will be a combination
of these two trends,towards an orchestra of fragmented and multi-modal
ways of writing with the computer conductor ( 203).

Em suma, um livro provocante e ideativamente bem desenhado. Que na
pr6xima edicao, acrescente-se o use da cor, para que os efeitos visuais da obra
nos leitores sejam ainda mail atraentes.
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NOTAS SOB RE LIVROS/B OOKNOTES

A Pennycook, A. (1998). English and the Discourses of Colonialism.
Londres e Nova Iorque: Routledge.(Serie: The Politics of Language)
ISBNO-415-17847-9 (hbk) ISBN 0-415-17848-7 (pbk). xii + 239.

Este novo livro de Alastair Pennycook vem somar-se a ja respeitavel
literatura que denuncia os interesses ideologicos que se alegam esconder por
tras de um dos fenomenos lingiiisticos que mais desafiam os estudiosos no
momento: o impressionante e avassalador avango da lingua inglesa como o
meio hegemonico de comunicagao internacional no mundo pos-Segunda Grande
Guerra. Para o autor, trata-se de uma simples continuagao do poder imperial da
Gra Bretariha, mantido intacto na forma de urn poder linguistic° desmedido
que a lingua inglesa exerce nos dias de hoje.

Escrito num estilo que Beira o jornalistico, o livro documenta diversos
casos em que o autor detecta, no seu entender, o papel nefasto que a lingua
inglesa desempenha, de forma sutil e velada, e por isso mesmo mais perniciosa,
na manutengdo de politicas de discriminagdo contra grupos marginalizados.
Dentre esses grupos marginalizados estao as vitimas de colonizagdo de outrora
e vitimas de odio racial.

0 livro esta divido em 7 capitulos. Os primeiros dois capitulos discutem
os construtos culturais do colonialismo. 0 primeiro traga as linhas gerais do
contexto cultural que propiciou o surgimento do colonialismo. 0 segundo
examina como o colonialismo foi se alimentando e, em troca ajudou a tornar
mais fortes, uma serie de crengas a respeito do Outro colonizado e o Self
colonizador.

0 capitulo 3 tem como tema central a construgdo da politica educacional
na India pelos ingleses. 0 autor argumenta que muito mais que uma questao
da imposigao de uma lingua estrangeira, a politica educacional imperial foi um
complexo exercicio de construgdo cultural. No Capftulo 4, o enfoque recai
sobre a politica educacional em Hong Kong, territOrio que foi recentemente
devolvido a China pela Gra Bretanha e que o autor do livro conhece muito
bem.

0 capitulo 5 discute como o "Self" é cuidadosamente construido em
contextos de colonizagdo. 0 autor argumenta que o construto chamado lingua

90 ri
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inglesa é, em grande parte, fruto de uma ret6rica muito comum no seculo
XIX e continua a influenciar o modo como esta sendo visto o papel do ingres
no mundo globalizado de hoje. 0 capftulo 6 estuda o lado oposto da moeda,
ou seja, a construcao do "Outro", atraves do self do colonizador. 0 autor
examina em detalhe o processo da construgdo das imagens da cultura chinesa.

Finalmente, o capftulo 7 levanta a questdo das possfveis resistencias. 0
autor afirma nao ser nada facil quebrar a hegemonia dos discursos dominantes,
terminando suas reflexoes de forma animadora ao constatar o avango assustador
do discurso colonial na Australia.

Por/by Kanavillil RAJAGOPALAN (Universidade Estadual de Campinas)
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A MOURA, Heronides Maurilio de Melo (1999) Significacao e Contexto:
Uma Introductio a Questoes de Semantica e Pragmatica. S6rie Didatica

POs-Graduagdo em Lingiiistica (UFSC). Vol. 1 Semantica. FlorianOpolis,
SC: Editora Insular Ltda. 110p. ISBN 85-85949-74-0.

Este é, segundo promete a editora, o primeiro de uma serie de livros
introduterios na area de Lingilistica que tern por objetivo apresentar, de forma
sucinta, as tendencias recentes e atuais nas mail diversas subareas da
disciplina. 0 autor desse primeiro livro da serie se propoe enfocar as "questoes
situadas na interface da semantica e da pragmatica".

Sao dois os capitulos que compOem o livro. 0 capitulo 1 é intitulado
"Pressuposicao" e o Capitulo 2 tern como titulo "Contexto".

No primeiro capitulo, o conceito de pressuposto é esmiugado,
contrastando-o corn o posto, em seguida, corn o acarrretamento e, por fim,
corn a implicatura. Ha uma pequena incursao tambem nas questoes relativas
ao use de descrigoes definidas. 0 capitulo 2 apresenta conceitos como sentido
e significado, intensao e extensao, andfora etc. Sao tamb6m discutidos os
problemas em torno de referencia, principalmente aqueles que desafiam a
"divisao do bolo" entre a semantica e pragmatica.

0 livro de Moura 6 muito util para aqueles que querem adquirir nogOes
basicas da semantica lingilistica uma area que carece de livros de facil acesso.
No entanto, apesar do subtftulo do livro prometer atengdo igual as questOes
relativas a pragmatica, tOpicos centrais e historicamente proeminentes da
pragmatica, como a Teoria dos Atos de Fala e a Teoria da Conversagao oriunda
das reflexoes de Paul Grice, revelam-se conspicuos pela sua ausencia. Trata-
se, portanto, de uma promessa nao cumprida assunto, este sim, de alcada
claramente de ordem pragmatica. Nomes como os de Austin, Searle, Grice
deveriam constar da bibliografia de um livro introdutOrio sobre significagdo, ja
que o usuario de livros dessa natureza tende a recorrer a.bibliografia como
primeiro passo em direcao a urn maior aprofundamento num campo pouco
conhecido. Em outras palavras, no caso de um livro introdutOrio, a bibliografia
tambem serve como convite para pesquisa futura por conta pr6pria.

0 ponto forte do livro de Moura esta na clareza e simplicidade corn que
trata de questoes complexas no campo de semantica. 0 autor tambem destaca,
corn exit°, as dificuldades no que tange a demarcagao da fronteira entre a
semantica e a pragmatica.

Por/by Kanavillil RmAGOPALAN (Universidade Estadual de Campinas)
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A VAN VAL1N, Jr, Robert D.& LAPOLLA, Randy J. (1997) Syntax
Structure, Meaning and Function. Cambridge: Cambridge University
Press. xxiii + 713.

Trata-se de uma introdugao a teoria e analise sintaticas que pode ser
usada em cursos de teoria sintatica introdutOrios ou avangados. Oferece uma
alternativa a visao gerativa padrao do assunto e trata de importantes questoes
que tern sido alvo de interesse do teOrico em linglifstica. Apresenta o fenomeno
sintatico atraves do exame de varias linguas, e o faz atraves de urn estudo das
principais questoes tipolOgicas que a teoria lingtifstica deve enfocar.

Damos a seguir, os titulos de cada urn dos nove capitulos que compOem
a obra: 1. As metas da teoria lingiiistica, 2. A estrutura sintatica (oragoes
simples e frases nominais); 3. A representagdo semantica (verbos e
argumentos); 4. A representagao semantica (papeis macro, lexico e frases
nominais); 5. A estrutura da informagao; 6. As relagOes gramaticais; 7. A
ligagao entre sintaxe e semantica em sentengas simples; 8. A estrutura sintatica
(sentengas complexas e frases nominais); 9. A ligagao entre sintaxe e semantica
em sentengas complexas).

Cada capitulo termina corn sugestOes de leituras, que abrangem estudos
de outras perspectival te6ricas. Alern disso propoe urn nilmero generoso de
exercicios para aplicagdo da teoria examinada, e assim expoe o leitor a um
estudo em profundidade da analise de dados de diversas linguas.

Por/13y Sumiko Nishitani IKEDA
(PUC-SP)
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GARTNER, E. (ed.) (1997) Pesquisas linguisticas em Portugal e no Brasil.
Frankfurt am Main: Vervuert, ISBN 3-89354-774-6. Madrid:
Iberoamericana, ISBN 84-88906-73-0.

0 quarto volume da serie Lingiiistica Iberoamericana 6 dedicado a lingua
portuguesa e visa a apresentar urn panorama dos trabalhos desenvolvidos na
area de lingiiistica em Portugal e no Brasil. Os artigos que o Compoem trazem
ao public° interessado ndo so informagoes sobre o desenvolvimento da
lingufstica, bem como bibliografia sobre o assunto tratado.

Evanildo Bechara (UFF e UERJ) apresenta um esbogo dos estudos
gramaticais em Portugal e no Brasil em um periodo que compreende o final do
seculo XIX, quando surge o metodo histOrico-comparativo, e o inicio do seculo
XX.

Em seguida, Jorge Morais B arbosa (Universidade de Coimbra) trata das
investigagOes lingiiisticas realizadas nessa universidade, desde 1911 (ano de
sua fundagdo) ate os dias de hoje. Seu artigo 6 fundamentado por uma valiosa
bibliografia.

0 desenvolvimento dos estudos da Lingiiistica Generativa em Lisboa é
esbogado suscintamente por Maria Helena Mira Mateus (Universidade de
Lisboa).

A seguir, Maria Cristina Altman (USP) apresenta a evolugdo dos estudos
linguisticos no Brasil. Alan de informagoes importantes sobre a tradigdo da
filologia , o trabalho apresenta bibliografia cronolOgica comentada sobre a
produgdo lingilistica brasileira de 1941 a 1994.

0 artigo de Hildo HonOrio do Couto (UnB), refere -sea questdo da
crioulizagdo no Brasil e traga urn panorama dos estudos.crioulos no pais,
desde os estudos de Serafim da Silva Neto ate os dias de hoje.

Maria do Socorro Silva de Aragdo (UFPB, UFCE e UEPB) aborda a
variagdo lingufstica e traga a historia da Geografia Lingilistica no Brasil, a
partir dos estudos de Serafim da Silva Neto nos anos 50 ate os dias de hoje. A
autora tambem comenta suscintamente os Atlas Lingiiisticos regionais
publicados e os que ainda estdo em fase de elaboragdo.
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Francisco da Silva Borba apresenta um projeto, ainda em curso, que esta
sendo desenvolvido no Centro de Estudos Lexicograficos da UNESP, o
Dicionario de Usos do Portugues contemporaneo no Brasil .

Por fim, Leonor Scliar-Cabral, (UFSC) aborda questoes que se referem ao
processamento lexical.

Por/By Karlene da Rocha CAMPOS
(P UC -SP)

9I)



NOTAS SOBRE LIVROS/B OOKNOTES 421

A NUNAN, D. (1999) Second Language Teaching & Learning. Boston:
Heinle & Heinle publishers. ISBN 0-8384-0838-9. 330 pp.

0 novo livro de Nunan 6 a apresentagao de sua perspectiva pessoal do
ensino e aprendizagem de segunda lingua, corn base nas grandes mudangas
ocorridas nos illtimos 25 anos na area, tanto do ponto de vista teOrico quanto
pratico.

0 livro apresenta-se dividido em tres partes: a primeira (The Context of
Second Language Teaching and Learning) define o contexto do ensino e
aprendizagem de seguda lingua, apresentando tanto as bases conceituais
quanto empiricas, discutindo fatores como idade e diferengas entre aprendizado
de lingua materna e de segunda lingua; a segunda parte (Language, Learners,
and the Learning Process) dedica um capitulo a cada urn dos elementos
envolvidos no processo de ensino/aprendizagem: a lingua propriamente dita,
os aprendizes e o processo de aprendizagem em si (autor faz questao de emitir
o professor de sua lista, alegando que muitas pessoas aprenderam linguas
estrangeiras sem nunca terem se aproximado de urn professor, p. 93); a terceira
parte (Language Skills in Action) apresenta urn panorama da natureza, da
pesquisa e do ensino de cada uma das quatro macro-habilidades: compreensao
oral, producao oral, compreensao escrita e producao escrita.

Cada capitulo encerra-se corn urn mapa conceitual, objetivando resumir,
de maneira visual, os assuntos tratados no capitulo; seguem-se perguntas
sobre o assunto desenvolvido e tarefas para o professor, alem de referencias
bibliograficas especificas sobre o assunto tratado no capitulo. No final do
livro, encontra-se um glossario corn a terminologia utilizada na area de ensino
e aprendizagem, ponto interessante aqui é a inclusao de termos recentemente
incorporados ou surgidos na area de ensino de linguas, tais como a linguistica
sistemico-funcional, ou itens como tema, rema, concordancing ou densidade
lexical, freqilentes em pesquisas mas nao muito comum em livros sobre ensino/
aprendizagem. Seguem-se os apendices, que compreendem um compendio de
estrategias de aprendizagem e outro contendo urn questionario de analise de
necessidades.

Cbnforme apontado pelo autor (p. 1), este livro é seletivo e idiossincratico,
objetivando apresentar urn retrato da area na virada do milenio, alem de se
propor a identificar as tendencias predominantes, mostrar de onde surgem
estas tendencias e ilustrar, em termos praticos, como os professores podem
incorporar tais ideias a sua pratica pedagegica.

p or/by Orlando VIAN JR.
(PUC-SP)
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