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POLITICA EDITORIAL

A Revista D.E.L.T.A. publica estudos de ca-
rater teorico ou aplicado, oriundos de qual-
quer area referente ao fenomeno
desde que se trate de contribuisoes ine-
ditas.
Sera dada preferencia a trabalhos que con-
tenham pesquisa original, que poderao vir
em forma de ARTIGOS, DEBATES e
QUESTOES E PROBLEMAS. A Revista
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critica acerca do estado da ciencia), RESE-
NHAS e NOTAS DE LIVRO.
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sera° avaliados, anonimamente, por dois
membros do Conselho Editorial assessora-
dos, quando necessario, por pareceristas ad
hoc. Em caso de empate, um terceiro
parecerista e convidado.
Tais trabalhos devem ser escritos em portu-
gues, ingles, Frances, espanhol ou italiano.
Artigos, Retrospectivas, Debates sao pre-
cedidos de abstract em Ingles e resumo em
Portugues corn aproximadamente 150 pa-
lavras 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 simultanea-
mente a outra revista.
Ficam concedidos a revista todos os direitos
autorais referentes aos trabalhos publicados.

ASSINATURAS

A Revista D.E.L.T.A. e uma publicacao semes-
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da assinatura no Brasil: individuos: R$50,00
(numero avulso: R$25,00). Instituicoes:
R$120,00 (flamer° avulso: R$60,00 ).

Aceita-se permuta.
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NOTA INICIAL

A Editoria da D.E.L.T.A. vem informar que, a partir do presente volu-
me, a D.E.L.T.A. passa a ser autonoma. Como tal, passa a beneficiar os
sOcios de todas as associacoes da area oferecendo 50% de desconto, ou seja,
R$25,00 anuais, a taxa devida, ate agora, pela ABRALIN por associado.

Como e do conhecimento dos leitores, a D.E.L.T.A. foi fundada corn o
objetivo de prestar urn servico a comunidade de lingiiistas e vem se man-
tendo dentro dos principios de rigor cientifico e imparcialidade, tendo ja
conquistado prestigio em nivel internacional. Entre as evidencias desse
prestigio, podemos citar ter ela sido aceita para constar de tres grandes
indexadores internacionais e ter sido a Unica revista da area de Lingiiistica
selecionada para constar do Scielo, o banco eletronico de revistas cientifi-
cas latino americano, implementado pela FAPESP, tendo desde 26/2/1998
tido 8554 artigos copiados (`requested') (uma media de 2851 por ano e
7.8 por dia), muitos do exterior, principalmente Estados Unidos, Europa e
Japao.

Para mais uma evidencia de prestigio internacional e de alcance inter-
institucional, dos 306 trabalhos ja publicados, 45 sao de prestigiados lin-
giiistas de fora do pais e apenas 44 sao de pesquisadores vinculados a PUC-
SP indicando sua qualidade inter-institucional.

As atribuicoes que eram exercidas pelo Conselho da ABRALIN deverao
passar a ser preenchidas por urn Conselho Superior composto de membros
cuja competencia academica seja inquestionavel e cuja preocupacao corn o
desenvolvimento da area e corn o rigor cientifico sejam amplamente reco-
nhecidos.

Como sempre preocupada corn os interesses de seus leitores, a
D.E.L.T.A. introduziu em 1996 uma nova secao, intitulada Notas de Li-
vros, corn pequenas resenhas de publicacoes, contendo a descricao do seu
contelido. Dado o interesse despertado pela secao, ela esta sendo
institucionalizada e substituira a secao Relacao de Eventos disponivel e
muito mais rapidamente na Comunidade Virtual da Linguagem (CVL)
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0 MODELO DAS MOTIVAVIES

COMPETIDORAS NO DOMINIO FUNCIONAL DA NEGAcAO

(The Competing Motivation Model in the Functional

Domain of Negation)

Maria Angelica FURTADO DA CUNHA

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

ABSTRACT: Brazilian Portuguese exhibits three strategies of clausal negation: the

standard negative, the double negative and the postverbal negative. This paper is an

attempt to describe and interpret specific linguistic properties, which supposedly derive

from the use of those strategies by speakers, aiming at inferring the rules that code the

discourse function of denial. The negative sentences, analyzed according to the model of

competing motivations, are interpreted as the result of the conflict between iconicity and

economy. The data come from Corpus Discurso & Gramatica a lingua falada e

escrita na cidade do Natal.

KEY-WORDS: Negation; Competing motivations; Functionalism; Linguistic change.

RESUMO: No portugues do Brasil co-ocorrem tres estrategias de negacao oracional: a

negativa canonica, a negativa dupla e a negativa final. Este artigo busca descrever e

interpretar propriedades linguisticas especificas que ocorrem no use dessas estrategias

pelos falantes, com o fim de depreender as regras de codificacdo da funcdo discursiva de

quebra de expectativa. Utilizo-me da teoria das motivacoes competidoras como aborda-

gem analitica para as negativas, que sao interpretadas como resultado do conflito entre

iconicidade e economia. A andlise tem como fonte de dados o Corpus Discurso & Gra-

matica a lingua falada e escrita na cidade do Natal.

PALAVRAS-CH_AVE:Negacio; Motivacoes competidoras; Funcionalismo; Mudanca lin-

guistica.
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2 D.E.L.T.A., 17:1

Introducao

Neste trabalho analiso tees mecanismos de negacao recorrentes no
portugues do Brasil a negativa canonica pre-verbal, negativa dupla e a
negativa final sob o enfoque da Linguistica Funcional, de inspiracao em
Givon, Hopper, Traugott, Bybee e Thompson, entre outros. Em especial,
you-me aprofundar nos conceitos mais centrais do funcionalismo: marca-
cao, iconicidade e gramaticalizacao. A co-existencia desses tres mecanis-
mos de negacdo oracional é interpretada como o resultado da atuacao de
pressoes rivais sobre o sistema linguistic°. Admito que a competicao entre
motivacoes distintas e responsavel, em principio, pelos processos de varia-
cao e mudanca que ocorrem nas linguas naturais.

0 estudo das construcoes conhecidas como universais linguisticos, como
a negacao, por exemplo, contribui para o entendimento da natureza do
pensamento humano e da interacao social na medida em que tais constru-
coes parecem refletir universais psicolOgicos e socioculturais (Slobin 1980).
Nesse sentido, tento compreender as motivacoes de ordem comunicativa
e/ou cognitiva para o uso das estrategias de negacao na sincronia atual do
portugues do Brasil.

0 texto esta organizado em quatro secoes. Na primeira, exponho os
postulados basicos do quadro te6rico funcionalista no estudo da lingua-
gem. Na segunda, discuto os mecanismos alternativos de negacao oracional
no portugues do Brasil. Na terceira, faro urn breve retrospecto historic°
do modelo das motivacoes competidoras e analiso as construcoes negativas
como manifestacao dessas motivacoes. A Ultima secaso sumariza as conclu-
soes principais do trabalho.

1. Postulados basicos da Lingilistica Funcional

As analises lingiiisticas de orientacao funcionalista trabalham direta-
mente sobre o postulado basic° a lingua é uma estrutura maleavel, sujeita as
pressoes do uso e constituida de um codigo nao totalmente arbitrario. Orientado
por Givon, Hopper, Traugott, Haiman e Thompson, entre outros, o funci-
onalismo representa uma tentativa de explicar a forma da lingua a partir
das funcoes que ela desempenha na interacdo. Admite que urn grande
conjunto de fenomenos linguisticos fundamentais e o resultado da adapta-
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FURTADO DA CUNHA: 0 MODELO DAS MOTIVAcOES COMPETIDORAS 3

(do da estrutura gramatical as necessidades comunicativas dos usuarios da

lingua. Se a &Inca° mais importante da lingua é a continua interacao entre
as pessoas, que se alternam como falantes e ouvintes, essa funcao deve, de

algum modo, condicionar a forma do c6digo linguistic°.

Partimos do principio de que a gramatica de uma lingua natural
dinamica e maleavel, adaptando-se a pressoes internas e externas, que con-
tinuamente interagem e se confrontam. Assim sendo, a gramatica e vista
como um conjunto de convencoes resultantes de motivacoes de natureza
distinta, em que sobressaem as pressoes de uso. Admitimos que a grama-
tica de qualquer lingua exibe padroes morfossintaticos estaveis, sistemati-
zados pelo uso, ao lado de mecanismos de codificacao emergentes, cujos
principios motivadores buscamos descrever. Nesse sentido, o surgimento
de novas estruturas morfossintaticas é motivado por fatores de natureza
comunicativa e cognitiva. Tomamos, entao, a sintaxe como resultado da
cristalizacao ou regularizacao de estrategias discursivas recorrentes, na li-

nha de Givon (1979), que defende que a linguagem humana evoluiu do
modo pragmatic° para o modo sintatico. Logo, a sintaxe tern sua origem
no discurso; aqui tornado como o conjunto de estrategias criativas empre-
gadas pelo falante para organizar funcionalmente seu texto para urn deter-
minado ouvinte em uma determinada situacao de comunicacao. Entende-
mos, corn Givon, que a sintaxe nao pode ser compreendida ou estudada
sem referencia tanto a sua evolucao a partir do discurso quanto aos fatores
comunicativos que governam seu surgimento. As regras da gramatica sao
modificadas pelo uso (isto é, as linguas mudam) e, portanto, e necessario
observar a lingua como ela e falada.

Dentre os principios centrais do funcionalismo, interessam, particu-
larmente, marcacao, iconicidade e gramaticalizacao. Em termos sumarios,
`marcacao' diz respeito a presenca versus ausencia de uma propriedade nos
membros de urn par contrastante de categorias linguisticas. Iconicidade'
representa a hipOtese de isomorfismo funcionalmente motivado entre es-

truturas morfossintaticas e suas funcoes semanticas ou pragmaticas corres-
pondentes. `Gramaticalizacao' focaliza a emergencia, ao longo do tempo,
de novas estruturas morfossintaticas, a partir de precursores parataticos,
sintaticos ou lexicais.
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4 D.E.L.T.A., 17:1

1 .1 . Marcacao

0 principio de marcacao, herdado da linguistica estrutural desenvol-
vida pela Escola de Praga, estabelece tres criterios principais para a distin-
cao entre categorias marcadas e categorias nao-marcadas, em urn contras-
te gramatical binario:

a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais com-
plexa (ou maior) que a estrutura nao-marcada correspondente;

b) distribuicao de freqiiencia: a estrutura marcada tende a ser menos
freqiiente do que a estrutura nao-marcada correspondente;

c) complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser
cognitivamente mais complexa do que a estrutura nao-marcada
correspondente. Refiro-me, aqui, a fatores como esforco mental,
demanda de atencao e tempo de processamento.

Ha uma tendencia geral, nas linguas, para que esses tres criterios de
marcacao coincidam. Admite-se que a correlacao entre marcacao estrutu-,
ral, marcacao cognitiva e baixa freqiiencia de ocorrencia e o reflexo mais
geral da iconicidade na gramatica, dado que representa o isomorfismo en-
tre correlatos substantivos (de natureza comunicativa e cognitiva) e
correlatos formais da marcacao. Assim, as categorias que sao estrutural-
mente mais marcadas tendem tambem a ser substantivamente mais
marcadas.

1.2. Iconicidade

Para o funcionalismo, a estrutura da lingua reflete, de algum modo, a
estrutura da experiencia, isto é, a estrutura do mundo, incluindo a pers-
pective imposta ao mundo pelo falante. Como a linguagem e uma faculda-
de humana, a suposicao geral e que a estrutura lingilistica revela as propri-
edades da conceitualizacao humana do mundo ou as propriedades da men-
te humana. Assim, em sua versa° original, o principio de iconicidade pos-
tula uma relacao motivada, isomorfica, de urn para urn, entre forma e
contetado (Bolinger 1975, 1977).

Estudos sobre os processos de variacao e mudanca, ao constatar a exis-
tencia de duas ou mais formas alternativas de dizer "a mesma coisa", leva-

15



FURTADO DA CUNHA: 0 MODELO DAS MOTIVAcOES COMPETIDORAS 5

ram a reformulaedo dessa versa° forte. Na lingua que usamos diariamente,
especialmente na lingua escrita, existem por certo muitos casos em que
nao ha uma relaedo clara, transparente, entre forma e conteudo. Ha con-
textos comunicativos em que a codificacao morfossintatica e opaca em ter-
mos da funcao que desempenha.

Em sua versa° mais branda, o principio de iconicidade se manifesta
em tres subprincipios, que se relacionam a quantidade de informacao, ao
grau de integracao entre os constituintes da expressao e do conteildo e a
ordenaedo linear dos segmentos. Segundo o subprincipio da quantidade,
quanto maior a quantidade de informaedo, maior a quantidade de forma,
de tal modo que a estrutura de uma construed° gramatical indica a estru-
tura do conceito que ela expressa. Isso significa que a complexidade de
pensamento tende a refletir-se na complexidade de expressao (Slobin 1980):
aquilo que é mais simples e esperado se expressa com o mecanismo
morfolOgico e gramatical menos complexo.

0 subprincipio da integracao prey& que os contetidos que estao mais
proximos cognitivamente tambem estarao mais integrados no nivel da
codificaedo o que esta mentalmente junto, coloca-se sintaticamente jun-
to. 0 entendimento de que a distancia formal corresponde a distancia
conceitual tern uma longa histOria no funcionalismo, sendo o filosofo
Condillac apontado como urn precursor na utilizaeao dessa relaeao, de que
fizeram uso tambem Frei (1929), Behagel (1932), Jespersen (1949) e
Bolinger (1975), entre outros.

0 subprincipio da ordenacao linear diz que a informaedo mais impor-
tante tende a ocupar o primeiro lugar da cadeia sintatica, de modo que a
ordem dos elementos no enunciado revela a sua ordem de importancia
para o falante. Uma versa° preliminar desse principio foi nomeada por
Jespersen (1949) como o principio da realidade (actuality).

Do que foi exposto, conclui-se que a lingua nao e urn mapeamento
arbitrario de ideias para enunciados: razoes estritamente humanas de im-
portancia e complexidade se refletem nos tracos estruturais das linguas. As
estruturas sintaticas nao devem ser muito diferentes, na forma e organiza-
cdo, das estruturas semantico-cognitivas subjacentes. Como opcdo te6rica,
o principio da iconicidade, em sua formulaeao atenuada, permite uma in-
vestigaedo detalhada das condieoes que governam o uso dos recursos de
codificaedo morfossintatica da lingua.
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1.3. Gramaticalizacao

Tal como concebida aqui, a gramaticalizacao e urn parametro retoma-
do e desenvolvido no quadro da lingiiistica funcional americana, associado
aos fenomenos de variacao e mudanca lingiiistica. Corn o avanco dessa
linha de pesquisa, a gramaticalizacao passa a ser entendida nao so como a
reanalise de material lexical em material gramatical, na linha de Meillet
(1912), mas tambem como a reanalise de padroes discursivos em padroes
gramaticais (Hopper & Traugott 1993). Novos recursos gramaticais po-
dem-se desenvolver a despeito da existencia de estruturas mais antigas
funcionalmente equivalentes. Como consequencia dessa evolucao conti-
nua, pode-se atestar, numa dada lingua, material gramatical em diferentes
estagios de desenvolvimento. Como se ye, estou adotando uma definicao
mais ampla de gramaticalizacao como a organizacao de material gramati-
cal, sobretudo morfossintatico, que inclui as mudancas na ordenacao dos
constituintes da sentenca. 0 conceito de gramaticalizacao representa urn
desafio as abordagens lingiiisticas que pressupoem categorias discretas
encaixadas em sistemas fixos e estaveis.

A frequencia de use e urn dos tracos caracterizadores do processo de
regularizacao lingiiistica. Quando uma forma ou combinacao de formas
passa a ocorrer no discurso corn frequencia crescente, ela deixa de ser urn
modo "inesperado" de reforcar urn ponto discursivo e comeca a ser inter-
pretada como o modo "normal" e despercebido de procedimento. A
recorrencia de tais expressoes é urn dos fatores que indica se elas sao ou nao
consideradas pela comunidade linguistica como "gramaticais".

A gramaticalizacao focaliza a interdependencia entre langue e parole,
entre estrutura e uso, entre o categ6rico e o menos categorico na lingua.
Trata da codificacao de categorias, tanto diacronica quanto sincronicamente.
Nesse sentido, o processo de gramaticalizacao e urn tipo de mudanca lin-
guistica que afeta as categorias morfossintaticas e, portanto, a prOpria gra-
matica da lingua. Segundo essa abordagem, a gramatica de uma lingua
dinamica, incompleta e maleavel. As regularidades convivem corn aspec-
tos instaveis, nao completamente determinados.

A vertente funcionalista que adotamos e essencialmente pancrOnica
pois os principios que dela decorrem podem ser aplicados tanto aos pa-
droes fluidos do uso da lingua que se observam num corte sincrOnico quanto
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aos processos de mudanca que se depreendem na trajetoria diacronica.
Assim, concebemos a gramaticalizacao como urn processo pancronico que
apresenta uma perspectiva diacronica, ja que envolve mudanca, e uma
perspectiva sincronica, ja que implica variacao que pode ser descrita como
um sistema sem referencia a tempo. Uma vez que um elemento lingiiistico

capaz de adquirir e reter novos sentidos e usos sem perder os antigos, seu
estudo requer uma perspectiva pancronica.

2. Mecanismos de negacao no portugues do Brasil

A variedade falada do portugues do Brasil exibe tres estrategias de
negacao oracional:

a) a negativa canonica pre-verbal nao SV:

(1) ... a nova regente ela nao tava sabendo reger direito ... (Lingua falada,
2° grau, p. 278)

b) a negativa dupla nao SV

(2) ... nao you falar agora a letra do cantico nao que é muito dificil
(Lingua falada, 2° grau, p. 271)

c) a negativa final SV nao:

(3) ... tudo eu faco sabe? tern isso comigo nao ... (Lingua falada, 2° grau,
p. 264)

Busco descrever e interpretar propriedades lingiiisticas especificas que
ocorrem no use dessas estrategias pelos falantes, corn o fim de depreender
as regras de codificacao da funcao discursiva de quebra de expectativa. Tal
funcao possibilita a ocorrencia de urn processo de variacao/mudanca na
ordenacao vocabular da construcao negativa. A questao central a que pro-
curo responder é: como se explica a coexistencia de diferentes mecanismos
de negacao no portugues do Brasil? A resposta a essa questao implica exa-
minar outros dois aspectos: (i) qual e a trajetOria do processo de
gramaticalizacao desses mecanismos? e (ii) em que grau e iconica a relacao
entre forma e funcao, nos canais da fala e da escrita, no dominio funcional
da negacao?

18
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Em particular, utilizo-me da teoria das motivacoes competidoras, tal
como formulada em Haiman (1983, 1985), Du Bois (1985) e GivOn (1995),
como abordagem analitica para as negativas. A analise tern como fonte de
dados o Corpus Discurso & Gramatica a lingua falada e escrita na cidade do
Natal (Furtado da Cunha 1998). Desse corpus extrai 1649 oracoes negati-
vas produzidas por 4 estudantes de cada urn dos seguintes graus de escola-
ridade: 8a serie do 1° grau, 3a serie do 2° grau e universitarios. Cada um
deles produziu cinco textos falados e, baseados nesses, cinco textos escri-
tos, num total de 120 textos, como se segue: narrativas de experiencia
pessoal, narrativas recontadas, descricoes de lugar, relato de procedimento
e relato de opiniao (cf. Furtado da Cunha 1996).

A analise dos dados sincronicos forneceu os resultados dispostos no
quadro abaixo, que exibe a distribuicao das estrategias negativas de acordo
corn a modalidade do texto e o grau de escolaridade do falante:

Quadro 1: Distribuicao dos tipos de negativa
por modalidade e escolaridade

Fa la (1465) Escrita (184 )

Escolar. nab +SV nao+SV+nao SV+ nao tau +SV nio+SV+nao SV+ no
8' 293 67 05 55

3' 508 52 02 63

Univ. 497 39 02 66 - -
Total 1298 158 09 184 -

Como se pode ver no quadro 1, fala e escrita diferem corn relacao a
ocorrencia dos padroes negativos. Enquanto todas as tres estrategias estao
presentes na oralidade, apenas a negativa pre-verbal canonica ocorre nos
textos escritos. Essa distribuicao revela a trajetoria de gramaticalizacao das
negativas dupla e final, que se manifestam primeiramente no discurso fa-
lado. 0 registro mais formal, nesse caso, a lingua escrita, evita os novos
padroes. Como era de se esperar, as formas mais novas estdo associadas a
forcas sociolingiiisticas inovadoras, tais como falantes mais jovens, modali-
dade oral e estilo coloquial. Vale notar que mesmo a negativa canonica
muito mais freqiiente na fala (1298 oracoes) do que na escrita (184 ora-
coes). As freqiiencias diferentes parecem estar relacionadas as condicoes de
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uso da negacao. Sugerimos que a maior ocorrencia da negacao na comuni-
cacao oral tem a ver corn o fato de que as rejeicoes e as negacoes explicitas
sao tipicas da fala, mas nao parecem plausiveis na comunicacao escrita.
Dadas as funcoes caracteristicas da negacao, a natureza interativa da fala
explica a grande ocorrencia de oracoes negativas nessa modalidade, com-
parada aos textos escritos.

Se estamos diante de uma mudanca linguistica em curso, nao e sur-
preendente encontrar algumas diferencas na ocorrencia das tres variantes
entre falantes mais velhos e mais jovens. 0 quadro 2 mostra a frequencia
relativa das negativas nos dados da fala de acordo corn o grau de escolari-
dade do estudante:

Quadro 2: Distribuicao dos tipos de negativa
na modalidade oral por escolaridade

Escolar. Total nao+SV nao+SV+nio SV+dao

8' 365 293 (80.2%) 67 (18.3%) 05 (1.3%)

3' 562 508 (90.3%) 52 (9.2%) 02 (0.3%)

Univ. 538 497 (92.3%) 39 (7.2%) 02 (0.3%)

Note-se que, nos dados da fala, quanto mais alto o grau de escolarida-
de do falante, menor a ocorrencia das negativas dupla e Os-verbal: e na
fala dos estudantes da 8a serie, em oposicao aos das series mais avancadas,
que se encontra a maior frequencia das duas construcoes negativas. Assim,
ha uma correlacao entre grau de escolaridade, e conseqiientemente idade,
e o uso das diferentes estrategias de negacao. A ausencia tanto da negativa
dupla quanto da final nos textos escritos parece correlacionar-se com uma
influencia do processo educativo no uso dos mecanismos de negacao, uma vez
que o ensino normativo proscreve o emprego, tipico das situacoes mais infor-
mais ou coloquiais, de mais de uma marca de negacao na mesma sentenca.

A baixa freqiiencia de negativas pos-verbais parece estar relacionada
ao instrumento de coleta de dados usado nesta pesquisa gravacao de
relatos produzidos pelos falantes, com pouca tomada de turno pelo
interlocutor, que apenas estimulava o falante ou mudava o assunto da en-
trevista. Assim, o corpus nao representa conversacao natural. A observacao
empirica do portugues falado revela que a negativa Os-verbal ocorre,
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preferencialmente, como resposta a perguntas diretas. Embora o numero
de ocorrencias para esse padrao seja pequeno e nao autorize conclusoes
definitivas, 3 das 9 negativas finais em meus dados representam esse con-
texto discursivo. Veja-se o exemplo abaixo, no qual o falante explica como
acompanhar, ao teclado, uma pessoa cantando:

(4) ou entao voce da o mesmo acorde e fica la passando por cima das notas
isso ai e ... como e o nome? sei nao ... (Lingua falada, 8a serie, p. 377)

No que se segue, you comentar os usos tipicos das estrategias negati-
vas na comunicacao real, falada e escrita. Os relatos sdo indicativos de
tendencias gerais e nao se pretendem conclusivos. Do ponto de vista de
sua motivacao discursiva, os tres padroes negativos ocorrem em diferentes
situacoes comunicativas (cf. Tottie 1991, Givon 1995, Thompson 1995).
Sao usados:

1. para recusar uma oferta ou sugestao, como em (5);

2. para rejeitar uma assercao:
a) previamente mencionada (negacao explicita), como em (6);
b) pressuposta (negacao implicita), como em (7).

Meus dados apoiam essa classificacao funcional embora haja apenas
quatro casos da categoria de recusa. Vamos examinar algumas ocorrencias.
0 fragmento abaixo ilustra o use da negativa dupla como uma recusa a
urn convite explicit°. 0 falante esta contando como foi convidado a ser
presidente de uma associacdo protestante de jovens e recusou:

(5) e teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou ... "Gerson ... voce
aceita ficar no cargo e tudo?" num sei que eu disse "nao ... num aceito
nao porque ... (Lingua falada, 2° grau, p. 178)

Em (6), a negativa rejeita uma assercao presente no contexto imedia-
to, exemplificando, assim, uma negacdo explicita. 0 falante esta narrando
o filme Uma linda mulher. A negativa dupla nega a informacao dada pelo
prOprio falante de que o carro que seguia o personagem principal estava
sendo dirigido por seu pr6prio motorista. Assim, essa negativa funciona
como urn recurso de auto-reparo:
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(6) e urn motorista dele ... nesse tempo ele ... num era ... num era urn moto-
rista dele nao ... era do hotel ... porque ele ficou sem motorista ... (Lingua
falada, 2° grau, p. 244)

A negativa em (7) nega uma assercao implicita, algo que o falante
assume que o seu interlocutor esti inclinado a ouvir. Ou seja, a negativa
desfaz uma expectativa "incorreta" (cf. GivOn 1979). Nesse trecho, a fa-
lante conta o filme Mudanca de habit°, no qual a personagem principal,
uma cantora de boate que procura abrigo em urn convento, se envolve
corn o coral da igreja:

(7) ... a nova regente ela nao tava sabendo reger direito ... a regente do
coral ... tava errando la urn monte de coisas ne quando is dar as notas pra
pessoa nao dividia o coral em vozes ne ... soprano ... contralto ... esse
negocio todo ... (Lingua falada, 2° grau, p. 278)

Dado nosso conhecimento do senso comum, espera-se que urn regen-
te de coral tenha conhecimentos musicais que the permitam desempenhar
essa tarefa a contento. A negativa contradiz essa expectativa - a pressupo-
sicao de que urn regente de coral saiba como reger.

Corn respeito a sua motivacao discursiva, entio, as tres construcoes
negativas parecem se sobrepor funcionalmente. As negativas padrao, du-
pla e pos-verbal podem ser intercambiaveis uma vez que sao usadas,
prioritariamente, para rejeitar uma assercao ou, secundariamente, para
recusar um convite.1 Meus prOprios achados confirmam os resultados de
Tottie (1991) e Thompson (1995).

Para analisar as funcoes discursivas da negacao, observei apenas as
negativas produzidas pelos estudantes do 2° grau, num total de 625 ora-
cOes. 0 quadro 3 mostra a distribuicao das negativas segundo a funcao
que desempenham:

Schwegler (1991:194) afirma que "a posicao do morfema negativo acrescenta informacao prag-
matica importance ao significado basico": a negativa padrao (a forma nao-marcada) simplesmente
declara urn fato, sem pressuposicao, enquanto as negativas dupla e pos-verbal (as formas marcadas)
assinalam contradicao. A analise dos meus dados nao sustenta o argumento de Schwegler ja que
todos os tres padroes negativos podem ser usados para recusar, rejeitar ou contradizer uma expec-
tativa ou assercao previa.
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Quadro 3: Distribuicao das negativas segundo a funclo discursiva

Neg. explicita Neg. implicita Recusa Total

566 55 4 625

90% 9% 1% 100%

Quanto ao contexto de use especifico da negativa dupla, em meus
dados essa construcao e predominantemente usada em porcoes do discurso
em que o falante interrompe o tema ou topic° central da conversacao,
fazendo uma digressao que corresponde a uma pausa tematica (cf. GivOn
1983). No exemplo (8), o falante narra o filme Cemiterio maldito, que seu
irmao the contou. 0 referente principal desse fragmento e representado
pelos meninos em cuja casa os eventos centrais acontecem. Eles decidem
visitar o cemiterio. A negativa dupla ocorre como material de suporte, no
qual o falante detalha a comunicacao central, suspendendo o referente to-
pic() os meninos, retomado logo apes a oracao negativa:

(8) ... [os meninosl ficaram muito assustado e voltaram pra casa conseguiram
sair de la e voltaram pra casa num sei como como ... num sei como foi meu
irmao disse que tambern num entendeu flat) como eles conseguiram voltar
em casa e contaram la ao pai dela ne ... (Lingua falada, 3° grau, p. 28)

Outras ocorrencias de negativa dupla aparecem em trechos de discur-
so direto2, como o exemplo (9):

(9) ... entao eu era um cara super fechado assim urn ... num falava corn ninguern
... num abria os ... num abria os olhos pra ver o mundo foi ai que eu fui ao
a urn alergista ai ele disse "ah voce tern que se mudar do ambiente que
voceta que passa muito onibus ... é muito poluido mude pra urn am-
biente mais limpo porque sua finite num ti muito boa nao" ai mainha
procurou passou seis meses sei la quanto tempo ... procurando nos

2 Chafe (comunicacdo pessoal) sugeriu que a negativa dupla pode representar urn padrao mais
emocional em comparacdo corn a negativa pre-verbal, uma vez que ela tende a ocorrer em contex-
tos de discurso direto. De acordo corn esse autor (Chafe 1994:217), "sem dtivida, a motivacao mais
comum para o discurso direto e introduzir informacao avaliativa associada a urn evento discursivo
anterior. (...) 0 discurso direto pode, assim, ser visto como urn modo de expressar envolvimento"
e "pode tambem transmitir uma instrucao, urn conselho, uma demonstracao ou explicacao." Na
mesma linha, Jespersen (1962:69) refere-se ao "carater emocional da negacao repetida".

2 3
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classificados urn lugar que ... fosse mais propicio pra pra tratar da minha
alergia (...) ai quando a gente mudou pra ca todo o meu mundo sei la
parece que expandiu os horizontes assim mudei pra ca tenho varios
amigos no colegio que mora aqui perto ... (Lingua falada, 8a serie, p. 364)

Nesse trecho, o falante reproduz o conselho do seu medico, mudando
o sujeito eu para voce na oracao corn duplo niio, produzindo, assim, uma
interrupcao na cadeia referencial. Ele faz uso desse recurso para explicar o
que motivou a sua mudanca de endereco e como essa mudanca influenciou
seu comportamento.

Os casos de duplo nao em meus dados sugerem que esse padrao
favorecido em contextos que correspondem a uma pausa ternatica, isto é,
trechos em que ha uma suspensao, interrupcao ou digressao da cadeia to-
pica principal.

Vejamos, agora, a questao da posicao do morfema negativo p6s-ver-
bal. A posicao mais esperada para o morfema negativo nas linguas SVO é
entre o S e o V, gerando a ordem S NEG V 0 (cf. Dryer 1989 e Dahl
1979). A ordenacao NEG V e a mais comum porque, presumivelmente,
ela e a mais facil de processar, ja que o escopo do marcador negativo é,
geralmente, o V.3 Nas linguas romanicas, contudo, a negacao é
freqiientemente expressa por dois morfemas negativos simultaneos, urn
precedendo e o outro seguindo o verbo, a assim chamada negativa dupla.
Em geral, explica-se essa tendencia como sendo motivada pela carga co-
municativa "pesada" do morfema negativo, que transmite uma parte im-
portante da mensagem. Haveria, assim, uma paridade entre marcacao
morfolOgica e marcacao semantica ou pragmatica. Dryer (1989) argumenta
que o uso da negativa dupla fornece um caminho para a mudanca na posi-
cao negativa se o morfema originalmente obrigatorio mais tarde se torna
opcional, como esta acontecendo corn o ne pre-verbal do frances.

Assumindo que a variacao e uma conseqiiencia necessaria da
gradualidade da mudanca lingiiistica (Lichtenberk 1991), parece que, no
caso da negacao no portugues do Brasil, estamos diante de uma mudanca
lingiiistica em progresso. Dado que atendem a mesma pressao discursiva,

3 Para Jespersen (1962:5) a tendencia geral de se colocar a negativa na primeira posicao antes do
verbo se justifica por motivos de clareza.
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as negativas pre-verbal, dupla e p6s-verbal estao em algum tipo de varia-
cao. Essas tees formas se originaram em epocas diferentes no passado: a
negativa pre-verbal e a mais antiga, seguida pela negativa dupla e final-
mente pela negativa p6s-verbal (cf. Jespersen 1962, Croft 1991 e Dahl
1979 sobre o ciclo da negacao nas linguas).

Ao inves de admitir "ciclos recursivos" de gramaticalizacao no domi-
nio funcional da negacao, em que urn estagio da lingua substitui outro,
interpreto as estruturas negativas como formas concorrentes, conforme o
evidencia a frequencia textual dessas formas. Nesse dominio funcional, a
negativa canonica, mais antiga, coexiste e interage corn as negativas dupla
e final, exemplificando o conceito de camadas de Hopper (1991).

3. Motivacoes competidoras no dominio da negacao

3.1. 0 modelo das motivacoes competidoras

0 reconhecimento da atuacao de forcas contraditOrias sobre o sistema
linguistic° tern permeado a literatura por longo tempo, embora de forma
instavel. Segundo Hopper & Traugott (1993), o neogramatico alemao
Gabelentz (1891) foi urn dos primeiros a sugerir que a gramaticalizacao
o resultado de duas tendencias em competicao, uma voltada para a facili-
dade de articulacao do som, a outra em direcao a manutencao da distincao
(distinctness). A pronUncia relaxada causa mudancas sonoras que "gastam"
as palavras, obscurecendo as distincoes. Na fonologia, a hipotese de moti-
vacao entre forma e significado é contemplada, por exemplo, pelos traba-
lhos de Sapir, Jespersen e ler sobre o simbolismo sonoro a associacao
entre a producao de urn som e o conceito a ele relacionado.

0 estruturalismo classic° do inicio do seculo XX enfatiza o principio
da arbitrariedade, segundo o qual a linguae urn sistema autonomo que
nao e afetado por fatores externos. Sob esse ponto de vista, as forcas
estruturadoras ou os principios organizadores que operam em urn dominio
nao afetam o outro, o que reflete a distincao entre linguistica interna e
externa. Contudo, Saussure (1973:155) reconhece que a arbitrariedade
limitada por associacoes e motivacoes relativas e prop& uma tipologia das
linguas ao longo da dimensao de motivacao, exemplificada pelas palavras
compostas transparentes (por exemplo, Latim in-imicus `inimigo') e seu
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oposto, opacidade, exemplificada pela traducao francesa (ou portuguesa)
`ennemi'. Saussure se refere tambem a aparente correlacao inversa entre a
expansao lexica de uma lingua e a iconicidade de sua gramatica.

Ainda na primeira metade do seculo, Zipf (1935:29, apud Haiman
1985:167) se refere a tendencia em economizar csforco: "alta freqiiencia
a causa de pequeno tamanho", o que significa que o que e familiar, nas
linguas, recebe expressao reduzida. Para ele, a complexidade (logo, a trans-
parencia) de uma expressao lingiiistica varia inversamente a sua frequen-
cia. Esse argumento tern sido continuamente repetido na literatr r (cf. Jespersen
1909, Meillet 1912, Osgood 1953 e Bolinger 1977, entre outros).

Em contraposicao a postura estruturalista, a questao da iconicidade
volta a atrair o interesse dos lingiiistas, em especial a partir da decada de
60, quando o loco da atencao recai sobre os estudos tipolOgicos e os uni-
versais lingaisticos. Essa area de estudos foi enfatizada sobretudo pelos
crioulistas, na investigacao de sistemas lingiiisticos que evoluiram de uma
estrutura relativamente iconica para uma estrutura mais opaca por moti-
vos de economia. Greenberg (1966) e urn dos primeiros a usar o modelo
de motivacoes em competicao para explicar a variacao translingiiistica.
Para ele, assim como para Jakobson e Benveniste, tendencias estatisticas,
em particular as mudancas sonoras, podem obscurecer as correlacoes entre
padroes formais e padroes semanticos ou conceituais. Reconhece(m), po-
rem, que ha uma tendencia para restaurar a correlacao perdida atraves de
diferentes processos.

Retomado e reformulado no contexto da Lingiiistica Funcional Ame-
ricana, o principio da iconicidade prediz que, em sua origem, a relacao
entre forma e contendo e motivada. Desse modo, a iconicidade reduz o
impacto da arbitrariedade, contribuindo corn uma nova perspectiva nos
estudos sobre a organizacao morfossintatica da lingua e, em particular,
sobre o processo de gramaticalizacao.

A concepcao de gramatica como uma estrutura emergente reconhece
a interacao das motivacoes que operam na lingua. Nurn modelo como
esse, nenhuma lingua é otima, isto é, totalmente motivada, porque os
principios que governam a existencia dos tipos lingiiisticos estao em con-
flito. Nesse sentido, a motivacao e entendida como uma correspondencia
entre nossa percepcao do mundo e nossa codificacao dessa percepcao. His-
toricamente as linguas se movimentam constantemente para tras e para a
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frente, entre os polos de uma expressao compacta e sintetica e uma expres-
sao segmentada e analitica. Isso porque o dever de ser claro esti sempre
em luta corn o dever de ser rapid° e natural. Segundo Givon (1995), a
funcionalidade plena existe apenas em algum ponto no meio do ciclo de
evolucao de uma forma. No final do ciclo, corn a erosao fonetica, a situacao
é de pobreza de marca, em oposicao ao inicio, quando existia urn excesso
de marca.

As motivacoes podem ser distinguidas ao longo da dimensao de clare-
za referential vs economia e tambem ao longo da dimensao interna vs
externa. De acordo corn essa orientacao, a gramatica de uma lingua natu-
ral e concebida como urn sistema que se adapta a pressoes internas e exter-
nas ao sistema, que continuamente interagem e se confrontam. As mu-
dancas lingiiisticas sao, em muitos casos, resultado da interacao entre essas
pressoes. 0 processo de regularizacao das formas lingiiisticas representa
urn aspecto interno da gramatica, de acordo corn o principio estabelecido
por Du Bois (1985) de que padroes discursivos recorrentes exercem pres-
sao sobre padroes estruturais. Ou, em suas palavras, "as gramaticas codifi-
cam melhor o que os falantes fazem mais". Para Givon (1995), que com-
partilha o mesmo ponto de vista, a lingua é uma arena interativa, onde
sub-sistemas competidores encontram seu equilibrio dinamico em urn corn-
promisso ecletico. E o que defende tambem Slobin (1980), que ye a lingua
como urn sistema comunicativo que reflete a resolucao de varias pressoes
concorrentes. Assim, a variacao lingiiistica nao e urn processo evolutivo
unidirecional rumo a urn estado final ideal, mas antes uma constante e
dinamica tentativa para manter o equilibrio entre simplificacao (econo-
mia) e elaboracao (iconicidade).

Temos, entao, o seguinte quadro: de urn lado, a necessidade de ser
informativo e expressivo, o que favorece a manutencao de oposicoes dis-
tintivas ; de outro, a tendencia a reducao da atividade fisica e mental (a lei
do menor esforco, de Zipf), que leva a eliminacao das diferencas. Assim, a
mudanca lingiiistica é, simultaneamente, o agente tanto da iconicidade da
gramatica quanto da sua opacidade. A arbitrariedade, ou ausencia de
iconicidade entre expressao e conteudo, surge a partir de principios como
economia, generalizacao e associacdo. Ha um conflito constante entre
iconicidade e economia de esforco. Nesse sentido, a lingua reflete uma
alternancia continua entre motivacao, entendida como iconicidade, e arbi-
trariedade: a mudanca sonora desgasta a motivacao mas a analogia a re-
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constr6i. Segundo Haiman (1985), as tendencias de maximizacao da
iconicidade e da economia sao duas das motivacoes competidoras mais
importantes que atuam nas linguas. A economia se opoe a iconicidade e
contribui para o seu enfraquecimento. A motivacao economica destroi o
paralelismo entre estrutura linguistica e estrutura externa. A tendencia
em economizar no comprimento ou complexidade de uma forma ou enun-
ciado pode levar a opacidade ou arbitrariedade. Esta claro que as linguas
podem mudar, ao longo do tempo, na predominancia de uma motivacao
sobre a outra. Anomalias e inconsistencias lingiiisticas sao esperadas uma
vez que se reconhece a existencia de motivacoes em conflito. A lingua esta
em constante fluxo por causa do equilibrio dinamico e, portanto, proviso-
rio, entre pressoes rivais.

Minha hipotese é de que, tendo o ouvinte como meta, o falante procu-
ra maximizar a informatividade para atingir seus propositos comunicati-
vos. Ao mesmo tempo, da parte do falante ha uma tendencia em maximizar
a economia, reduzindo o sinal falado no discurso rapido, o que resulta em
desgaste fonolOgico e consequente desbotamento semantico. A economia
se correlaciona, pois, corn rotinizacao, perda semantica e aumento na fre-
quencia de uso de urn item ou construcao. No processo de gramaticalizacao,
as unidades lingiiisticas tendem a perder progressivamente em complexi-
dade semantica, significacao pragmatica, liberdade sintatica e substancia
fonetica, enquanto ganham em regularizacao e, portanto, em velocidade
de processamento.

Rapidez, eficiencia, clareza, expressividade e rotinizacao sao exemplos
de motivacoes rivais que dizem respeito a relacao entre a lingua e seus
contextos de uso ou, mais especificamente, a negociacao do significado
entre falante e ouvinte no ato comunicativo. Tais necessidades e restricoes
do falante e do ouvinte configuram a forma da lingua. A economia e assu-
mida como urn fenomeno de processamento. A eficiencia no processamento,
tanto para o falante quanto para o ouvinte, aumenta pelo encurtamento
de formas mais comuns (estruturalmente nao-marcadas) e simplificacao
das formas menos usadas (marcacao comportamental, cf. Croft 1990). A
iconicidade tambem e uma questao de processamento: é mais eficiente
que a lingua seja paralela a estrutura da experiencia. Segundo Givon (1985),
uma experiencia codificada e mais facil de estocar, reter e comunicar se o
codigo for maximamente isomorfico a experiencia (principio da meta-
iconicidade). As explicacoes externas da abordagem funcional se baseiam

( '
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na hipotese da estrutura lingiiistica como uma resposta adaptativa a pres-
soes funcionais, em particular, adequacao funcional e eficiencia funcional.

3.2. Iconicidade, economia e negacCio

A analise das estrategias negativas revela a interacao de motivacoes
que competem pelo domicil° da negasao, uma na diresdo da restauracao
da iconicidade e a outra levando a uma perda da iconicidade, num movi-
mento em direcao a economia. A negativa dupla fornece evidencia positi-
va ao principio iconic° da quantidade, segundo o qual quanto mais rele-
vante e imprevisivel for a informacao, maior a quantidade de forma. Do
ponto de vista psicologico, e mais fundamental afirmar urn fato do que
nega-lo ou desmenti-lo. A negacdo acrescenta complexidade cognitiva,
que se reflete num aumento de complexidade gramatical ou morfolOgica.
Primeiramente, observa-se que o marcador negativo pre-verbal passa por
urn processo de desgaste fonolOgico, que enfraquece o nao tonic° para num
atono no discurso falado rapido4, conforme o quadro 4:

Quadro 4: Realizacao do nab nas
negativas padrao e dupla

Negativa padrio Negativa dupla
Nao 279 (55%) nao 10 (19%)

Num 229 (45%) num 42 (81%)

Total 508 (100%) Total 52 (100%)

A negativa dupla funciona como uma dica dada pelo falante para que
o ouvinte interprete corretamente o enunciado negativo, assegurando a
processabilidade. Para reforcar a informacao negativa, ou seja, a quebra da
expectativa do ouvinte, o falante acrescenta urn segundo marcadorniio no
fim da oracao. Esse marcador p6s-verbal pode ser interpretado como uma
estrategia que compensa o desgaste fonologico do ndo pre-verbal e seu

4 Cf. Nascentes (1922) e Amaral (1920), que afirmam que o operador nao é pronunciado num
quando colocado antes do verbo.
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conseqiiente enfraquecimento semantico, restabelecendo, assim, a
iconicidade. A corrosao do marcador negativo pre-verbal pressionaria a
emergencia e posterior fixacao do marcador final.5

A perda de distincao morfolOgica causada pelo desgaste fonologico
urn fenomeno comum nas linguas, sobretudo em palavras monomorfemicas
(cf. Hopper 1994, Bybee 1988). Como vimos anteriormente, a rotinizacao
no use de uma forma lingiiistica pode levar a sua reducao fonolOgica e
perda do seu conteudo semantico. Por urn lado, no discurso falado rapid°
verifica-se uma tendencia para a reducao do signo. Por outro lado, quando
urn item (ou construcao) é freqiientemente repetido, ele perde sua forca
expressiva. A repeticao frequente resulta, por economia, no enfraqueci-
mento desse item, o que motiva, por sua vez, uma busca por redundancia.
A redundancia e motivada pela necessidade de maximizar a facilidade de
percepcao. A reducao fonolOgica, econornica, obscurece o signo, que, en-
tao, e repetido para garantir a compreensao. 0 reforco representa uma
estrategia recorrente para recuperar material que se desgastou: restaura-se
uma forma semanticamente enfraquecida ou desbotada por meio da adi-
cao de urn segundo morfema. 0 resultado desse processo e a emergencia
de uma construcao que cobre muito do dominio funcional da forma antiga
antes que ela sofresse reducao e enfraquecimento. A nova forma tipica-
mente comeca como uma variante usada esporadicamente, sua frequencia
aumenta a medida que o tempo passa e, finalmente, ela pode vir a substi-
tuir a forma antiga. Como ressalta Hopper (1994:37), sem duvida, o even-
to basic° na mudanca lingaistica é a simples erosao de material fonologico.

E comum, em oracoes negativas, a reduplicacao da negacao, como em:

(10) ... eu num ... num sou nada contra (0 vestibular) ... (Lingua falada, 2° grau,
p. 201)

(11) ... porque o medico disse que ela nao podia levar nenhuma pancada
(Lingua falada, 2° grau, p. 223)

5 A reducao fonologica do marcador negativo nao é urn fenomeno restrito ao portugues falado em
Natal (RN). Ramos (1997) analisa a variacao na prontincia nao /num, argumentando a favor do
estatuto clitico da negacao no portugues do Brasil. Sua analise se baseia em uma amostra da fala de
Belo Horizonte (MG). Mata (1997) investiga, sob a perspectiva da sociolingiiistica laboviana, a

alternancia das formas nao e num no corpus do Projeto VALPB (Variacao Lingiiistica no Estado da
Paraiba).
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Da mesma forma, estou postulando que, de uma perspectiva diacronica,
o nao pos-verbal e originalmente introduzido na negativa como urn ele-
mento de reforeo opcional. A medida que a freqiiencia de ocorrencia desse
padrao aumenta, o marcador pos-verbal perde sua natureza enfatica e se
torna regular. Assim, a negativa dupla deixa de ser urn modo "inesperado"
de reforear um ponto discursivo e comeea a ser interpretada como o modo
"normal" de procedimento. Via abduedo, o falante cristaliza ou
gramaticaliza o segundo nil() como parte da propria estrutura negativa.
Temos, entao, estagios sucessivos de reanalise para as construeoes negati-
vas, em urn processo continuo de mudanea na atribuiedo de fronteiras (cf.
Hopper & Traugott 1993). A reducao fonologica do nao pre-verbal tern
duas consequencias relacionadas. Primeiro, o marcador p6s-verbal enfati-
co e reanalisado como um constituinte da sentenea negativa. Segundo,
dado o seu enfraquecimento fonologico, o proprio marcador pre-verbal
reinterpretado como urn elemento opcional, o que leva a emergencia da cons-
trucao SV + nao. Esses estagios de reanalise estao representados em (12):

(12) Undo + SV) nao} > [nab + SV + nao} > nao [SV + nao} > [SV + nao}

Do ponto de vista estrutural, parte-se de uma construed.°
morfologicamente mais pesada e fonologicamente mais longa e distinta
a negativa dupla para outra que e mais leve, mais curta e menos distinta

a negativa final. A posicao do marcador negativo em relaedo ao SV pare-
ce, portanto, caracterizar estagios diferentes na ordenacao da negativa no
portugues do Brasil.

Uma evidencia do carater originalmente enfatico do nao pos-verbal
o fato de, na lingua escrita, esse elemento geralmente vir separado da cons-
trued° negativa por meio de virgula. A virgula é uma tentativa de repre-
sentar a pausa da lingua falada, que deixa o nao fora da fronteira do SV,
conforme o primeiro estagio em (12). A pausa, nesse caso, tern uma furled()
iconica: indica que o marcador negativo se aplica a toda a sentenea, e nao
apenas ao V. Logo, a pausa pode ser vista como um recurso prosodic° de
marcar iconicamente o isolamento relativo do segundo nao, isto é, a dis-
tancia conceitual relativa entre o SV e o reforeo negativo. A perda da pau-
sa entre constituintes, como no segundo estagio em (12), é, segundo Havers
(1931 apudHaiman 1985), motivada pela repeticao freqiiente da formaA
pausa B. Nao apenas a pausa mas tambem nuances entonacionais e
prosodicas podem-se perder pela forea da rotinizaedo.
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A hipotese do isomorfismo preve que expresso-es quase sinonimas, como
se da corn as negativas do portugues, diferem no significado de algum
modo. A hipOtese da motivacao, contudo, vai alem, prevendo que a dife-
renca em forma corresponde, de algum modo, a diferenca em significado.
Quanto maior a distancia formal entre dois elementos, sejam o SV e o
operador ndo, maior a distancia conceitual entre as nocoes que eles repre-
sentam. Assim, no primeiro estagio em (12), a pausa separa o SV do ndo
final , cujo escopo e toda a sentenca. No segundo estagio, esse nao esta
dentro da fronteira do SV e, portanto, conceitualmente mais proximo. No
ultimo estagio, o ndo final esta formalmente mais distante, em termos de
numero de morfemas intervenientes, do V e, portanto, conceitualmente
mais distante tambem. Dal a falsa impressao inicial de uma assercao afir-
mativa na interacao cornunicativa. E so quando o enunciado esta completo
que o ouvinte é informado de que a assercao e negativa. No caso da nega-
tiva final, a complexidade formal representada pela subversdo da orde-
nacao canOnica do operador nao corresponde a maior complexidade
cognitiva a indicacao da quebra da expectativa do ouvinte que e adiada
ou suspensa para o fim do enunciado. Estou entendendo proximidade
conceitual, nesse caso, como o afetamento do V pelo ndo e a percepcao de
ndo + V como uma unidade, um todo. Assim, pode-se dizer que a diferen-
ca formal entre as tres estruturas negativas reflete a distancia conceitual
entre o V e o marcador negativo em cada uma delas.

Note-se que ha urn outro padrao negativo no portugues em que o nao
pre-verbal e omitido e o tinico marcador negativo e o pronome nada:

(13) ... no dia que eu soube que ele tinha me colocado [chifrel ... num quis conversa
nao fiz nada ... sabe? nenhum ... urn drama assim fui cobrar nada dele...

(Lingua falada, 2° grau, p. 229)

(14) E: num pegou catapora nao?
I: peguei nada ... (Lingua falada, 2° grau, p. 231)

Casos como esses confirmam a hipOtese de enfraquecimento fonologico
e conseqiiente eliminacao do nao pre-verbal. A tendencia geral em reduzir
o numero de marcadores que expressam a mesma funcao gramatical expli-
ca o fato de o ndo pre-verbal nao ser mais urn marcador negativo obrigato-
rio. A omissao desse marcador assinala uma mudanca no dominio funcio-
nal da negacao. A perda de marcadores e invariavelmente precedida por
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urn estagio em que o uso desses morfemas e opcional, isto e, eles podem ou
nao ser usados sem diferenca substancial de significado, como se da corn as
tres estrategias de negacao. Uma vez que a mudanca parece ser
unidirecional, e possivel prever a negativa final como o proximo estagio no
desenvolvimento da negacao. E de se esperar que, se o processo de enfra-
quecimento do nao pre-verbal avanca, havera uma tendencia para o au-
mento na freqiiencia de uso tanto das negativas duplas quanto das pOs-
ver&ais, corn a ampliacao dos seus contextos de ocorrencia. Desse modo, a
negativa dupla reflete urn caminho plausivel de mudanca na ordenacao da
negativa no portugues do Brasil. Vale frisar, contudo, que nao ha nada
deterministico corn relacao a gramaticalizacao. As mudancas nao tem, neces-
sariamente, que se completar. A hipOtese de que, uma vez que uma mudanca
teve inicio, seu progresso e inexoravel, nao e empiricamente comprovada.

Uma Ultima observacao sobre a negativa pOs-verbal se faz necessaria.
0 principio iconico da ordenacao linear, segundo o qual quanto mais rele-
vante a informacao, tanto antes ela e codificada, parece ser cancelado aqui
ja que o marcador negativo e expresso no final da oracao. Embora o nao
pOs-verbal pareca, a primeira vista, sincronicamente arbitrario, ele é, con-
tudo, diacronicamente motivado, se admitirmos que a direcionalidade da
mudanca nas negativas vai da negativa pre-verbal para a negativa dupla e
dai para a negativa pOs-verbal. A motivacao da negativa final, entao, esta
obscurecida porque foi cancelada por fatores historicos. Assim, temos uma
serie de mudancas, uma das quais na direcao da restauracao da iconicidade
(negativa dupla) enquanto a outra leva a uma perda da iconicidade (nega-
tiva pOs-verbal). Outro ponto diz respeito ao principio da quantidade.
Embora se registre, na literatura, uma forte tendencia de a complexidade
formal ser uma medida iconica da complexidade semantica, como no caso
da negativa dupla, essa correspondencia nao e categOrica. Ela pode ser
enfraquecida ou atenuada, como no caso da negativa final, pela tendencia
a economia. No que diz respeito ao tamanho da construcao negativa final,
pode-se considerar, tambem, a iconicidade entre a dimensao formal de
comprimento e a dimensao conceitual de familiaridade ou polidez: quanto
mais polido o registro, mais longa a mensagem. A negativa finale caracteristi-
ca de situacoes dialOgicas informais, conforme comprovam meus dados.

Varios estudos focalizam o processo de reforco, ou de marcacao redun-
dante, na negacao como urn caso cornurn na histOria de muitas linguas (cf.
Jespersen 1962, Schwegler 1988, Croft 1991, Dryer 1989, Ashby 1981,
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Payne 1985 e Hopper & Traugott 1993, entre outros). 0 marcador redun-
dante e identificado como tal pelo fato de que ele nem sempre vem expres-
so. Schwegler (1988) afirma que ha uma "tendencia psicolingiiistica" para
o desenvolvimento de marcadores negativos enfaticos e mostra que eles
surgem em contextos de contradicao, isto é, em contextos emocionalmen-
te pesados. Do ponto de vista funcional, ha uma motivacao econornica
aqui: as linguas tendem a ter meios perifrasticos complexos para expressar
nocoes que sao semanticamente complexas. A introducao de elementos
enfaticos na negacao é geralmente explicada pelo fato de que os enuncia-
dos negativos quase sempre pressupoem o enunciado afirmativo corres-
pondente no contexto, seja explicita seja implicitamente (cf. Givon 1979).
A assercao negativa contrasta com a pressuposicao positiva e portanto in-
duz uma enfase na assercao negativa. Assim, os marcadores negativos en-
tram no sistema de negacaO como indicadores da rejeicao enfatica da ex-
pectativa explicita ou implicita do ouvinte. Via reanalise, o operador enfa-
tico original se torna mais tarde urn operador regular e o marcador negati-
vo originalmente obrigatorio e omitido.

Payne (1985:224) observa que ha uma forte tendencia, nas linguas
em geral, para enfatizar e reforcar a particula negativa, freqiientemente
pela adicao de uma outra particula em outra porcao da sentenca, forman-
do urn par de negativas encadeadas. 0 exemplo classic° citado e a constru-
cao negativa do frances, em que os pares ne ...pas e ne ... point circundam o
verbo, como em je ne chante pas. A particula negativa original do frances
o ne pre-verbal, que deriva do latim non. Nos textos do frances antigo, ne
ocorre sem as contrapartes pas ou point, construcao que ainda pode ser
constatada em expressoes do frances contemporaneo como je ne saurais
dire. A partir do seculo XII, contudo, ne foi reforcado por pas, do latim
passum (passo) e point, do latim punctum (ponto). Havia, ainda, uma outra
particula, mie, do latim mica (migalha), que nao se manteve. Acredita-se
que essas particulas originalmente eram objetos dos verbos corn os quais
estavam associadas, como por exemplo em it ne marche pas. Sua funcao
original parece ter sido a de focalizar a atencao na propria negacao, e nao
no verbo que estava sendo negado. Quanto a particulapas, a medida que
ela perdeu sua qualidade enfatica, passou a ser usada em quase todos os
contextos sintaticos, de tal modo que no frances coloquial moderno sua
ocorrencia e possivel mesmo na presenca de outros objetos do verbo. Alem
disso, nessa variedade do frances, a particula pre-verbalne e omitida, o que
resulta numa construcao negativa que exibe apenas a particula pos-verbal
pas, urn tray) incomum numa lingua SVO como o frances.
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De acordo corn Jespersen (1962: 427), a posicao pOs-verbal do not do
ingles e explicavel de modo semelhante: a particula original pre-verbal ne
do ingles antigo foi primeiramente reforcada pela particula pos-verbal
nawiht (nothing, `nada'), a qual, apOs a perda do ne, desenvolveu-se ern not.

Hopper & Traugott (1993:58) tambem citam o desenvolvimento da
negacao em frances como exemplo da interacao ciclica entre reanalise, ana-
logia (i.e., generalizacao) e reanalise. Esse processo se constitui das seguin-
tes etapas: 1) negacao corn ne antes do verbo; 2) reforco opcional dos ver-
bos de movimento atraves de pas; 3) reanalise de pas como uma particula
negativa do tipo ne V de movimento (pas); 4) extensao analOgica de pas
para outros tipos de verbo: ne V (pas); 5) reanalise da particula pas como
um componente obrigatorio de ne para a negacao em geral: ne V pas; 6)
substituicao de ne por pas na lingua falada, via dois estagios: (ne) V pas
(reanalise de ne como opcional) e Vpas (reanalise pela perda de ne).

Para Ashby (1981), a retericao ou supressao de ne na negativa do fran-
ces moderno nao e livre, e sim condicionada por fatores gramaticais,
estilisticos e sociais, de tal modo que quanto mais informal o registro e
quanto mais jovem o falante, maior a probabilidade de supressao do ne, o
que confirma a mudanca em curso. Ashby ressalta que a gramaticalizacao
de urn segundo marcador negativo e uma inovacao no frances, se compa-
rado ao latim vulgar e a outras linguas romanicas, em que o operador
negativo so e reforcado esporadicamente, em especial por substantivos que
denotam insignificancia.

E possivel tracar urn paralelo entre o processo de mudanca da estrutu-
ra negativa do frances e o que se observa nas negativas do portugues. Na
negativa dupla do portugues (nao + SV + nao), a negacao tambem e re-
dundantemente marcada: o segundo nao vem reforcar a contra-expectati-
va veiculada pelo primeiro nao, que se acha desgastado de substancia fone-
tica e contelido semantic°. A questa() que surge é: como a redundancia se
torna gramaticalizada ou obrigatOria? Alguns autores (cf. Haiman 1985)
admitem que a gramaticalizacao da redundancia e parte da tendencia de
mudanca de uma estrutura analitica para uma sintetica, motivada pela
necessidade de maximizar a facilidade de percepcdo.

Vimos que a distribuicao da negativa dupla esta relacionada ao grau
de escolaridade do falante e a modalidade: em meus dados, esse tipo de
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negativa ocorre predominantemente nos textos falados dos estudantes da
8a serie (mais jovens do que os do 2° e 3° graus). Quanto a negativa final

(ndo SV), sua ocorrencia parece estar condicionada a fatores pragmaticos
ja que seu contexto de uso tipico corresponde a respostas a perguntas dire-

tas. Logo, tat como se da corn a supressdo de ne em frances, as construcoes
negativas emergentes no portugues tambem est-do condicionadas por fato-
res gramaticais, pragmaticos e sociais, o que caracteriza o processo de
gramaticalizacao. Note-se que o uso de negativas duplas se expande por
todo o Brasil, enquanto as negativas finais parecem estar restritas aos falantes
nordestinos e a algumas regioes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.6

Em frances, a gramaticalizacdo de pas levou a supressdo de ne; em
portugues, a evolucao da gramaticalizacdo do ndo p6s-verbal pode resultar
na omiss-do do ndo pre-verbal e, conseqiientemente, no aumento da fre-
quencia da negativa final. A diferenca entre os dois processos é que, em
frances, o segundo elemento do par de marcadores negativos, pas, nao
urn item lexical de sentido originalmente negativo, mas urn substantivo
que se especializou numa funcao gramatical, enquanto em portugues o
segundo marcador negativo é identico ao marcador negativo.original. Uma
outra diferenca e que ambos os marcadores pre e p6s-verbais do portugues
sao iguais ao operador negativo absoluto ndo (non em frances e no em in-
gles), que ocorre no inicio de uma resposta negativa.

As semelhancas entre o ciclo de negacdo no frances e no portugues
brasileiro sustentam a interpretacdo de que a negativa dupla em portugu-
es representa urn estagio de transicdo no processo de gramaticalizacao.
AID& urn periodo de estabilidade relativa desse padrao, corn a coocorrencia
dos dois marcadores negativos, é possivel que ondo que antecede o SV seja
completamente omitido na fala, via reanalise, tendo corn resultado a es-
trutura SV nao, que, por sua vez, passa a sofrer o processo de
gramaticalizacao, a exemplo do que se deu no frances.

6 Cf. trabalho de Roncarati (1996) sobre as construcoes negativas na fala do Ceara. Alkmim (1999)
investiga, sob a abordagem variacionista, a acao dos fatores etnia e mobilidade geografica no
processo de mudanca em curso das estrategias de negacio. Sua analise se baseia em urn corpus

coletado na cidade de Mariana (MG), que atesta a existencia, nessa regiao, das negativas pre-
verbal, dupla e final. 0 exame de amostras do Corpus Discurso & Grameitica das cidades do Rio de
Janeiro e Juiz de Fora (Rios de Oliveira & Votre 1995, 1996) tambern revela a coocorrencia, no
portugues falado nessas cidades, dos tres mecanismos de negacao.
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Schwegler (1988) aponta que, por um lado, a reestruturacao dos pa-
dre-es de negacao é um fenomeno comum nas linguas do mundo e, por
outro lado, metade dos vernaculos romanicos introduziu um segundo
marcador negativo antes da perda do marcador negativo original, favore-
cendo, assim, as construcoes pos-verbais em detrimento das pre-verbais.

As estrategias de negacao no portugues do Brasil refletem algumas
das caracteristicas mais salientes da gramaticalizacao, tais como: a)
sobreposicao, que se refere a coexistencia de varias camadas do mesmo
fenomeno gramatical; b) enfraquecimento fonologico e semantico de uma
forma como gatilho para a emergencia de uma nova forma funcionalmen-
te equivalente; c) processos morfossintaticos que levam a iconicidade entre
forma e funcao e, finalmente, d) reanalise, atraves da qual um marcador
originalmente opcional passa a ser usado como urn marcador regular.

0 desenvolvimento dessas estrategias envolve conflito e resolucao de
problema. A variacao parece resultar da competicao entre motivacoes fun-
cionais opostas. Em termos estritamente estruturais, e impossivel prever
qual dessas tendencias vencera no final. 0 modelo das motivacoes compe-
tidoras tambem nao nos permite prever a configuracao futura do dominio
funcional da negacao no portugues, o que esta de acordo corn a nossa
incapacidade factual de prever que mudancas uma lingua pode sofrer ao
longo de sua historia.

4. Consideracoes finais

Como se viu, ha dois tipos de mudanca que sao freqiientemente asso-
ciados a gramaticalizacao: a reducao fonologica e o desbotamento seman-
tico. Na negacao do portugues os dois caminham juntos. A freqiiencia de
ocorrencia parece ser a forca motivadora tanto para o desgaste fonologico
quanto para o enfraquecimento semantico de uma forma. 0 ciclo de nega-
cao no portugues do Brasil pode ser interpretado como o resultado de urn
processo cujo objetivo e a solucao de urn problema de informatividade: a
negativa dupla emerge em resposta ao objetivo do falante de reforcar uma
relacao que ja existe mas se tornou desgastada. A reducao fonolOgica do
nao pre-verbal reflete o efeito da repeticao sobre o significado. A freqiien-
cia de use da negativa pre-verbal cria urn potencial para a perda de infor-
macao. A negativa dupla e, entao, motivada por uma necessidade comuni-
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cativa. Esse novo recurso gramatical surge a despeito da existencia da ne-
gativa padrao pre-verbal, funcionalmente equivalente. Vimos que na fala

a negativa pre-verbal alterna corn a negativa dupla em contextos que re-
presentam uma pausa tematica. E a recorrencia do padrao SV

nao, no discurso oral, que revela sua potencialidade para a gramaticalizacao
e, em conseqiiencia, a possibilidade de mudanca lingiiistica nos mecanis-
mos de negacao. A ausencia da negativa dupla na escrita fornece evidencia
positiva de sua origem interacional. Nos textos escritos, o ndo pre-verbal
nao sofre reducao e, portanto, nao ha necessidade pragmatica para uma
nova particula reforcadora, tipica da fala. Vale salientar que, ao utilizar
argumentos como "necessidade comunicativa" e "resolucao de problema
de informatividade" nao estou me referindo a existencia de lacunas que
precisam ser preenchidas, mas sim a estrategias usadas pelos interlocutores
na producao e compreensao on line do fluxo do discurso. Creio que essas
estrategias refletem processes cognitivos gerais, na linha de Hopper &
Traugott (1993) e Bybee (1985).

A teoria das motivacoes competidoras permite interpretar a ocorren-
cia das tres construcoes negativas como resultado do conflito entre
iconicidade e economia no dominio funcional da negacao no portugues do
Brasil. A aparente arbitrariedade da negativa pos-verbal pode ser inter-
pretada como o resultado de um conflito entre motivacoes iconicas e eco-
nomicas. Por urn lado, dada a reducao do ditongo do ndo pre-verbal, a
pressao por clareza leva a emergencia da negativa dupla, em urn movi-
mento em direcao a iconicidade (maximizacao da informatividade); por
outro, a exigencia de rapidez na producao do discurso motiva o desenvol-
vimento da negativa p6s-verbal, em um movimento contra a iconicidade
(maximizacao da economia). A omissao do ndo pre-verbal fere a questao da
relevancia no sentido de que a negativa assinala contra-expectativa ou re-

jeicao do pressuposto e, portanto, informacao relevante. Em outran pala-
vras, a posicao final do marcador negativo nao corresponde ao ponto de
aterrissagem, na oracao, da informacao relevante. A perda de transparen-
cia da mensagem é compensada pelo ganho em velocidade de producao da
informacao. Assim, a economia discursiva supera a transparencia semanti-
ca como motivacao para a negativa pos-verbal. Nesse caso, a iconicidade
compete corn a economia e a economia vence. Corn respeito a presenca do
marcador negativo, entao, a negativa dupla e iconica enquanto a negativa
pos-verbal e econornica.
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RESONANCIAS DISCURSIVAS Y

CORTESIA EN PRACTICAS DE LECTOESCRITURA

(Ressonincias Discursivas e Polidez

em Praticas de Leitura e Producao Escrita)

(Discursive Resonance and Politeness

in Reading and Writing Practices)

Silvana SERRANI-INFANTE1

(Universidade Estadual de Campinas)

RESUMO: Neste artigo, apresentamos urn estudo sobre a compreensao em leitura basea-

do em uma abordagem contrastiva de cunho argumentativo-discursivo. Examinamos a

relacdo materialidade lingiiistica processo discursivo, observando a conexdo entre a

leitura em lingua estrangeira proxima (espanhol) e a producdo escrita e a memoria

textual em lingua materna (portugues). Alem do interesse na pesquisa aplicada e as
consequencias para o ensino-aprendizagem de linguas, investigamos a relaceio teorica

entre lingua, subjetividade e discurso, focalizando a questdo dapolidez. A textualidade

é concebida enquanto sedimentacio de regularidades discursivas. Essa sedimentacdo,

por ser singular em cada producdo textual, nit- o deixa de estar imbricada em uma rede

de memorias discursivas, resultantes de relacoes sociais, contradithrias, em contextos

historicos determinados (Foucault, 1986; Pecheux, 1990). Na experiencia de pesqui-

sa aqui apresentada, temos como reftrencia procedimentos da metodologia do Projeto
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Galatea, desenvolvido na Uniao Europeia para estudar a intercompreensao em lin-
guas romanicas (Dabene, 1996). Em nosso estudo, utilizamos, tambem, procedimentos

de simulacao, corn projecao enunciativa dos participantes, e operamos corn a nociio de

ressonancia discursiva. Os resultados, que dizem respeito aos modos direto e indireto de

enunciar e a polidez enunciativa, levam a concluir que a concepcao de polidez deve ser

pensada alem de fenomeno restrito a estratigia pragmatica para evitar conflitos, para

passar a ser abordada enquanto marca de constituicao identitaria e social. Finalmente,

salientamos a relevancia da sensibilizacao a discursividade, mosirando implicacoes
teoricas e praticas de sua implementacao.

PAIAVRAS-CHAVE: Leitura; Anali se Contrastiva; Ensino de Lingua Estrangeira:
Espanhol; Analise do Discurso; Polidez.

ABSTRACT: In this paper we present a study of reading comprehension based on a
contrastive argumentative-discursive approach. We examine the relationship between

linguistic materiality and discursive processes, observing the connection between reading

in a foreign language, writing production and textual memories in the mother tongue.

In addition to an interest in practical language teaching and learning processes (in this

case of Spanish and Portuguese), we investigate the question of politeness and the
theoretical relationship between subjectivity, language, and textuality. The latter, being

understood as the result of discourse regularities, is unique for each and every production,

yet is also conditioned by plural discursive memories resulting from contradictory social

relationships in a specific historical context (Foucault, 1986; Pecheux, 1990). In the

experiment presented here, we follow some of the procedures of the methodology applied

in the European Galatea Project developed for the study of reading strategies in the

inter-comprehension between Romance languages (Dabene, 1996). We use the procedure

of simulation and the subjective projection of participants as well as the notion of
discursive resonance in the analysis. The results, having to do with directness and
indirectness in speech and the question of politeness in two typologically close languages,

lead to the conclusion that the concept of politeness goes beyond a pragmatic strategy used

to avoid conflicts to be approached as a marker of cultural identity constitution. The

relevance of discursive awareness and its theoretical and practical consequences are then

emphasized.

KEY-WORDS: Reading; Contrastive Analysis; Foreign Language Teaching: Spanish;

Discourse Analysis; Politeness.
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Antes de entrar en el tema especifico del trabajo, presentare breves
consideraciones de caracter general sobre modos de produccion de los
estudios del lenguaje en la actualidad.. En este comienzo de los atios 2000
multiples dominios de conocimiento y action parecen tornar evidente la
siguiente paradoja: Por un lado, se proclama la necesidad creciente de calidad
maxima (para lo cual se requiere comprension profunda de los fenomenos
y procesos en estudio) y por otro, se propugna el inmediatismo en la
obtencion de resultados. El campo aplicado de los estudios del lenguaje no
es una exception. Una tendencia que podria denominarse "expeditiva"
parece intentar configurarse como dominante en la investigation y practicas
en diversas areas, tales como adquisicion de lenguas extranjeras; enserianza-
aprendizaje de lengua materna; traduccion; lexicografia aplicada; education
bilingiie, analisis del lenguaje en contextos institucionales y mediaticos,
etc. Esa tendencia se caracteriza por el enfasis en la generation rapida de
productos para el "mercado" (de aprendices, de lectores, de instituciones
de enserianza o de otros "consumidores").

A diferencia de la postura descripta en el parrafo anterior, este estudio
se inscribe en la linea de trabajo y action que, junto con la indispensable
busqueda de resultados efectivos, promueve la realization de investigaciones
cuyo desarrollo no siempre es rapido y cuyos productos pueden no
sintonizarse necesariamente con los dictamenes mercadologicos. En esta
perspectiva se espera que los estudios sean consistentes en su contribution
al avance del conocimiento te6rico-cientifico y tecnologico y,
concomitantemente, que sean relevantes, institutional y culturalmente,
para favorecer procesos de democratization social. Esto Ultimo, en el con-
texto actual, trae aparejada la necesidad de tomas de position explicitas o
implicitas de investigadores y mediadores en proyectos educativos con
respecto a cuestiones tales como: Politicas linguistico-educacionales
adoptadas en determinadas regiones, naciones o bloques supranacionales;
promotion del plurilingiiismo; consecuencias sociales de estudios sobre del
funcionamiento discursivo de las lenguas naturales y articulation de esos
estudios con propuestas pedagOgicas.

En este texto presentare un estudio sobre lectura contrastiva y
produccion escrita. Al comienzo hare referencia a nuevos enfoques del
analisis contrastivo y su relation con componentes de la denominada
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concientizaciOn al lenguaje (language awareness; Hawkins, 1982). Luego
presentare resultados de una experiencia de investigacion sobre factores
argumentativos y discursivos en la lectura de un texto de tipo epistolar-
comercial en Espanol, observando la relacion con la produccion escrita y la
memoria textual en lengua materna (Portugues)2. Este trabajo se propone,
por un lado, contribuir al perfeccionamiento de procedimientos en la
ensenanza - aprendizaje de Espanol a brasilefios (como se sabe, un campo
en gran expansion actualmente) y por otro, repensar la relacion lengua-
sujeto-discurso, mediante un enfoque de la cortesia enunciativa.

II. Analisis Contrastivo y Componentes argumentativo-
discursivos de la comprensi6n en lengua extranjera proxima

ILA. Contrastividady Enunciacion

Muchas de las principales criticas realizadas al analisis contrastivo en
el seno de la Lingiiistica Aplicada durante las tiltimas decadas son, desde
mi punto de vista, absolutamente pertinentes. La propuesta clasica de ese
tipo de analisis era la de contrastar sistemas lingiiisticos, desconsiderandose
muchas veces las situaciones de interlocuciOn y las posiciones enunciativas.
Puede decirse que esa vision era reductora, pues sus efectos en el estudio
de la adquisicion de lenguas resultaban muy limitados. Ahora bien, en el
caso particular de la investigaciOn sobre ensenanza-aprendizaje de lenguas
tipologicamente proximas, el analisis contrastivo no ha dejado nunca de
estar presente. Algo recurrente ha sido la preocupaciOn por marcar las
diferencias entre las lenguas y el establecimiento de los llamados "falsos
amigos". La importancia de los diccionarios de falsos amigos, como obras
de consulta es evidente. Sin embargo, si se enfoca el contexto de
investigacion del proceso de produccion-comprension de Espanol por

2 Presente una version con resultados parciales de este estudio en la Universidad Stendhal-Grenoble
3, Francia, a fines de 1999. Esa reunion de trabajo fue realizada en el marco del Convenio CAPES/
COFECUB existente entre el DLA-UNICAMP y el LIDILEM de esa universidad francesa. La
coordinaciOn del equipo fue inicialmente de Michel Dabene y es actualmente realizada por Francis
Grossmann. El equipo brasileiio de investigacion sobre lectura at que pertenezco esta formado
tambien por Angela Kleiman (coordinadora), Ines Signorini y Maria Jose Coracini.
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brasilerios, el enfasis excesivo dado a ese tema3 puede ser cuestionable.
Sobre todo cuando se presentan listas de terminos descontextualizados o
de curiosidades indiferenciadas en cuanto a su nivel de importancia y gra-
do de ocurrencia. Tampoco es raro que esas listas aparezcan expuestas sin
especificaciones sobre variedades lingriisticas regionales o sociales. Esa
especie de "obsesiOn" por los falsos amigos de muchos profesores, autores
de libros didacticos, formadores de profesores o, incluso, instituciones par-
ticulares dedicadas a la enserianza de Espanol en Brasil etc.4 puede llevar a
los aprendices a desconfiar siempre de las semejanzas, produciendo o
reforzando asi un efecto de inseguridad que no favorece el acontecimiento
de enunciar en lengua meta. Estoy de acuerdo con L. Dabene (1996:395 y
398) cuando afirma:

"El aneilisis de producciones correctas o desviantes de los aprendices asi como el estudio de sus

discursos explicativos (...) condujeron a los investigadores a tomar conciencia de la complejidad

de los procesos constitutivos del acto de aprendizaje I....) La vision contrastiva solo tiene sentido

si desemboca en un trabajo de concientizacion el cual, parece admitido por la mayoria de los

investigadores, favorece el aprendizaje, especialmente de la comprension.

Queda claro que se trata de un problema que excede la dimension
lexica. Como intento de realizar un aporte para subsanar lo que bien serialan
Degache y Masperi (1998:371):

3 Solo en la decada del noventa, segian tengo conocimiento, fueron editados en Brasil varios
diccionarios de falsos amigos. Para fundamentar mi afirmacion, hare referencia a tres de ellos:
Hoyos, B: Diciontirio de falsos amigos do espanhol e do portugues. Sao Paulo: Pigina Aberta, Consejeria
de Education de la Embajada de Espana, 1992; De Mello, T. e Bath, S: Amigos traicoeiros, Brasilia,
UnB,1996 (en realidad, presentado como Coletanea de Falsos Amigos e Outras Peculiaridades da
Lingua Espanhola para Uso dos Brasileiros) e Fernandes Bechara, S e Moure, W.: Ojo con los falsos
amigos, Sao Paulo, Moderna, 1998. Evidentemente, no hay aqui ninguna observation sobre los
meritos de esas publicaciones, se trata de observar una tendencia editorial y de presentar
interrogaciones sobre la conception de lenguaje subyacente.
4 Para esa afirmacion me baso en contactos directos con profesionales del area y en la constatacion
de la recurrencia de comunicaciones sobre el tema en los Congresos Nacionales y Encuentros
Regionales de Profesores de Espanol en Brasil.
5 Louise Debene refiere aqui los trabajos de Hulstijn y De Graaff (1994): "Under what conditions
does explicit knowledge of a second language facilitate the acquisition of implicit knowledge? A
research propsal". A1LA Review, 11. La traduccion es mia. Ese sera el caso siempre que la obra se
encuentre en las Referencias Bibliogrificas en Frances, Ingles o Portugues.

46 BEST COPY AVAILABLE



36 D.E.L.T.A., 17:1

"el antilisis contrastivo (es) (...) una ventaja insuficientemente aprovechada hasta ahora,
principalmente en el marco del entrenamiento para la comprension"

a continuation, expondre una experiencia de investigacion en la que exa-
mino, contrastivamente, recurrencias en la construccion del sentido en
"protocolos "6 verbales (escritos) sobre comprensiOn lectora y en textos
producidos en contextos equivalentes al del texto leido.

II. B. Description del estudio

La investigaciOn constO de dos partes. En la primera se propiciO la
producciOn textual utilizando un procedimiento de simulacion caracteriza-
do por el recurso de proyeccion enunciativa. El mismo consiste en solicitar a
enunciadores que al escribir en su lengua materna, se situen imaginaria-
mente en roles que no son los suyos en el momento, pero cuya existencia
es previsible para ellos en un futuro relativamente inmediato. Al tomarse
en cuenta que en la produccion de lenguaje hay siempre proyecciones ima-
ginarias, las secuencias producidas por esos enunciadores son consideradas
no solo como protocolos de los que se puede extraer informaciOn, sino
como secuencias discursivas cuya construccion lingiiistico-discursiva es un
sintoma de las representaciones y memorias enunciativas en juego. Como
dice Pecheux (1990a:82):

y B (los interlocutoresj designan algo que difiere de la presencia fisica de organismos huma-

nos individuates. (...) A y B designan lugares determinados en la estructura de una formation

social, lugares de los cuales la Sociologia puede describir el haz de rasgos objetivos caracteristicos

(...). Nuestra hipotesis es que esos lugares estein representados7 en los procesos discursivos(...),

es decir, (el haz) se encuentra alli representado, presente, pero transformado. Lo que fun-
ciona en los procesos discursivos es una serie de formaciones imaginarias que designan el lugar

que A y B se atribuyen cada uno a si y al otro. Existen en los mecanismos de toda formation

social reglas de proyeccion, que establecen las relaciones entre las situaciones (objetivamente

definibles) y las posiciones (representaciones de esas situaciones)."

Otra caracteristica del procedimiento propuesto es que la simulaciOn
se realice a partir de una formulaciOn discursiva efectivamente producida

6 Mantendre el use del termino "protocolo", pero por los motivos que seran expuestos de inmediato
el mismo debe ser entendido como formulacion discursiva (Foucault, 1986; Pecheux, 1990a).

Destacado en el original.
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por un hablante nativo de la lengua meta y que esa formulaciOn se emplee
durante el estudio contrastivo. En este caso, como veremos a continuacion,
el texto-pivote fue utilizado en la segunda parte de la experiencia.

En la primera fase, se le solicitO a 34 estudiantes brasilerios con por lo
menos 3 arios de estudios universitarios (de Economia o de diversas carreras
tecnologicas, como Ingenieria, Tecnologia de Alimentos, etc.) que
escribieran una carta de aproximadamente una pagina en Portugues, a
partir de un contexto determinado. Tomando como referencia el Proyecto
Galatea de estudio de la Inter-comprensiOn en lenguas romances8, se
eligieron participantes que nunca habian estudiado Espanol. La carta deberia
corresponder al contexto y a las consignas siguientes9:

1. "Suponga que Ud. ya se encuentra ocupando un cargo ejecutivo o
directive en una empresa brasileria que ha hecho un acuerdo co-
mercial reciente (joint-venture, o algo semejante) con una empresa
argentina en el marco del Mercosur. La empresa argentina produce
las mercaderias y la empresa brasilefia en la que Ud. tiene ese
puesto se encarga de comercializarlas en Brasil.

2. Ultimamente los clientes brasilerios no aceptan ficilmente com-
prar los productos argentinos.

3. Las razones que ellos presentan al negarse a adquirir los productos
argentinos que Ud. representa son:

a) los fabricantes argentinos solo se interesan en el mercado ex-
terno cuando el interno esti en baja;

b) los fabricantes argentinos no cumplen los plazos;

c) los fabricantes brasilenos comenzaron a ofrecer un servicio ra-
pido y eficiente, de modo que a calidad y precios iguales, ellos
prefieren los productos nacionales a los importados.

El Programa Galatea de investigacion sobre la intercomprension en lenguas romances, retine
aproximadamente 30 pesquisadores de las Universidades Complutense y de Barcelona (Espana),
de la Universidad de Aveiro (Portugal), de la Universidad de Salerno (Italia), de la Universidad de
Neuchatel (Suiza), de la Universidad de Bucarest (Rumania) y de las Universidades Stendhal-
Grenoble 3, Lyon II y Paris VIII (Francia). (Cf. L. Dabene, 1994, Degache, 1996.)
9 Las consignas fueron dadas en la lengua materna de los participantes.

4 8
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4. Ud. escribird la carta teniendo la idea de continuar el acuerdo con
los argentinos, pues los negocios con ellos son interesantes en su
ramo, pero Ud. necesita saber si podra prometer a sus clientes un
stock permanente y una entrega rapida, sin comprometer el
prestigio de su empresa que es de renombre en Brasil".

Se le pidi6 a los participantes que utilizaran esas informaciones pero
que no las copiaran textualmente, sino que escribieran su carta utilizando
la estrategia textual que considerasen mas adecuada o mas frecuente para
esa situacion en su medio.

En la segunda parte de la experiencia se les dijo a los mismos estudiantes
que se consideraran nuevamente ejecutivos de una empresa brasileria, pero
con el siguiente cambio contextual: En esta ocasion la empresa de Brasil
produciria las mercaderfas a ser comercializadas en Argentina. Se les pidi6
que supusieran que habian recibido la carta que sera reproducida a
continuacion. Se trata, como ya fue dicho, de una carta autentica,
efectivamente producida por un hablante nativo de Espanol rioplatense en
una situaciOn real como la recien descripta. Se solicito que, despues de
haberla lefdo, escribieran de una manera espontanea sobre que habian
comprendido de la carta y la impresion que la misma les habia dejado.
Tambien se les dijo que indicasen cuales fueron las marcas lingriisticas que
habian contribuido a producir esa cornprensiOn/impresion (palabras,
expresiones, los lugares en que esas palabras y expresiones aparecian) y

que indicaran tambien, despues de la lectura de la carta, si ellos crefan que
el empresario argentino deseaba continuar el acuerdo comercial. Ademas,
se requiri6 que en caso de haber palabras o grupos de palabras que ellos
hubieran tenido especial dificultad para entender, que las serialaran e
hicieran comentarios sobre las deducciones que habian hecho para facilitar
su lectura. Tambien se pidi6 que indicaran las palabras o expresiones cuyo
sentido permaneci6 totalmente oscuro y que dijeran si eso habia impedido
que el texto les fuera inteligible (cf. Degache, 1996:480)10. En la
investigacion hemos comenzado por la producciOn para evitar la influencia
de la lectura de la carta en la escritura de los participantes, porque el obje-
tivo era observar las representaciones que operan en el momento de lectura
en lengua extranjera. Pero en esta exposicion, tomando en cuenta el foco

10 Como fue observado anteriormente para esta parte del procedimiento nos hemos inspirado en la
metodologia del Proyecto Galatea.
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en la comprensiOn lectora, comenzaremos por los textos producidos a par-
tir de la lectura hecha por los hablantes nativos de Portugues de la siguiente
carta:

Estimado Fulano:

Continuamos ofreciendo los productos XX a todos nuestros clientes y

estamos constatando que entre ellos se reiteran algunas ideas que pasamos a

enumerar:

Los fabricantes brasilenos atienden el mercado externo solamente cuando

el mercado local esta en baja.

Los fabricantes brasilenos no cumplen con los plazos establecidos. La

mercaderia llega tarde o no llega.

Los fabricantes argentinos han comenzado a brindar un servicio rapi-
do y eficiente y por lo tanto en igualdad de calidad y precio con productos
importados prefieren los insumos nacionales.

Consideramos que estas ideas pueden ser desterradas mediante hechos

que demuestren lo contrario, por eso necesitariamos una vez mas la
colaboracion de ustedes para satisfacer nuestras demandas de cotizaciones y

muestras en la forma mas rapida posible.

Cualquier tardanza de parte nuestra o de ustedes dificulta las
negociaciones con fabricantes fuertemente condicionados por las ideas que

enumeramos antes.

Por lo tanto, quisieramos saber hasta qui punto podemos contar con
ustedes para seguir prometiendo a nuestros clientes un stock permanente y
una entrega inmediata. Reiteramos que la rapidez del servicio es,
actualmente, un valor tan apreciado como la calidad y el precio.

Una vez mas, contamos con el buen trabajo de equipo.

Sin otro particular, les enviamos cordiales saludos y abrazos.

Atentamente,

Mengano
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II. C. Categoria de analisis: Conceptuacion de resonancia discursiva

En el analisis se oper6 con la nociOn de resonancia discursiva. Decimos
que existe resonancia discursiva cuando determinadas marcas lingiiistico-
discursivas se repiten, contribuyendo a construir la representaciOn de un
sentido predominante. Se trata de un enfoque discursivo de los procesos
parafrasticos.

Al analizar resonancias discursivas se examina la repeticion de

a) items lexicos de una misma familia de palabras o de items de dife-
rentes raices lexicas presentados en el discurso como semanticamente
equivalentes;

b) construcciones que funcionan parafrasticamente;

c) modos de enunciar presentes en el discurso (tales como el modo
determinado y el modo indeterminado de enunciar; el modo de
definir por negaciones o por afirmaciones categOricas o
modalizadas ; el modo de referir por incisas de tono casual, etc.).

Ese examen se realiza tanto cuando el foco esti en la construcciOn de
la referencia, de lo que se presenta como `objeto del discurso', como cuando
este se encuentra en la construccion de estrategias argumentativas. El
analisis de esas recurrencias en textos, y conjuntos de textos discursivamente
relacionados, se estudia con el objetivo de establecer como se da, por efectos
de vibracion semantica mutua entre varias marcas especificas, la
construcciOn de las representaciones de sentidos predominantes en un dis-
curso determinadoll.

En los estudios de perspectiva exclusivamente morfosintactica, las
parafrasis y las sinonimias lexicas se estudian como relaciones de identidad
entre unidades lingiiisticas. Eso comporta, como bien observan Fuchs y Le
Goffic (1983), una vision simplificadora de las relaciones entre forma y

sentido, pues se concibe que hay siempre un sentido expresado por varias
formas. De ese modo, en esos enfoques predomina una concepciOn binaria
del fenOmeno. Dos o mas oraciones son o no son parafrasis por definicion,
presuponiendose siempre un consenso de los sujetos, resultante de un sa-

" En Schnell (1997) puede encontrarse una ilustracion de analisis de resonancias discursivas en
corpus de tipo experimental.
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ber intuitivo de reglas gramaticales internalizadas. En contrapartida, una
perspectiva radicalmente opuesta considera que dos formas diferentes tienen
necesariamente un sentido linguistic° diferente y, en consecuencia, nunca
son sinonimas. Una tercera corriente, en la cual nuestro trabajo encuentra
inspiracion, es la que considera diversos niveles de analisis semantic° y en
la que se trabaja con la nociOn de polifonia del lenguaje (Bakhtin, 1984;
Fuchs y Le Goffic, 1985). As1 se explica el hecho de que un enunciado
posea un sentido particular y simultaneamente sean posibles otras
interpretaciones, las cuales a su vez pueden coincidir de algtin modo con
las de otros enunciados.

II. D.1 Ilustracion del analisis realizado

Una primera constatacion relacionada con los procedimientos de la
propuesta metodologica Galatea es que todos los participantes lusohablantes
han comprendido, en cuanto a inteligibilidad, lo esencial de la carta en
Espanol. Muchos de ellos dijeron que se habian sorprendido al encontrar
palabras "raras" o "dificiles"12, pero que eso no les habia impedido enten-
der las informaciones fundamentales del texto. Las palabras mencionadas
por la mayoria de los participantes como las mas opacas fueron: "hechos"
(las deducciones hechas por contexto fueron adecuadas:ftitos o eixos, frentes
de pensamento -esa Ultima aproximaciOn, en el contexto, nos parecio perti-
nente-), "cotizaciones", "muestras", "desterradas" y "llega".

Pasemos ahora al examen de resonancias discursivas

Lo que ha resonado en 61% de las secuencias discursivas en PortuguesI3
producidas para caracterizar la comprension de la carta en Espanol es la
exigencia y la presion del autor de la carta. Es posible constatar en las
secuencias discursivas de nuestro corpus numerosas resonancias de los
siguientes items lexicos:

12 La sorpresa mencionada se explica porque en general los brasiletios manifiestan que 'saben'
Espanol. Contrariamente, tal vez debido a la riqueza fonologica del Portugues, no es raro que los
aprendices hispanohablantes evidencien una cierta preocupaci6n con respecto a su comprension
inmediata en los primeros contactos con el Portugues. Durante los cursos de Espanol es interesante
observar que esa idea de facilidad inmediata de los lusohablantes se transforma a veces en una
representaci6n de gran dificultad, o incluso imposibilidad, despues de algunas semanas de curso.
13 Se daran informaciones cuantitativas, pero el enfasis del analisis se encuentra en la observacion
de la configuracion discursiva del sentido, siendo este obviamente de naturaleza cualitativa.
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El sustantivo exigencia(s) I el adjetivo exigente(s) / formas del verbo
exigir.

Esos items estan semanticamente asociados en el discurso a:

Urgencia, presseio / rispido, duro, direto, severo, rigi do / criticar, fazer pressiio.

Un ejemplo de construcciones que funcionan parafrasticamente puede
observarse, por ejemplo, en (2):

(1) "Diz que tudo pode ser modificado se os brasileiros se esforcarem a cumprir as
exigencias. (...) se nao forem atendidas, o acordo sofrera prejuizos." [II, 26]14

(2) "Realmente os argentinos nao escolhem as palavras : falam o que pensam, sem o mini-

m° de cordialidade. Apesar dele querer manter a alianca, nao "admite" atrasos,
pressionando. (...) Eles sdo exigentes... e rispidos !" [II, 8)

(3) "0 ponto que esta em questdo e a capacidade do Brasil em atender as exigincias
argentinas. (...) Eles exigem e criticam de maneira relativamente severa a inchistria
brasileira (...). Os argentinos se portam de maneira rigida, pois, provavelmente,
pretendem liderar, adquirir as maiores vantagens nesse acordo." [II, 9)

(4) "[el uma carta reclamando alguns pontos por nos nao cumpridos.(...) Eles recla-
mam quanto ao nao cumprimento..." [II, 21)

(5) "Ao apontar enumerando "nossas" falhas, deixa claro a insatisfacdo (...). As ques-
toes abordadas sao a exigencia e a urgencia e o modo de abordagem é duro e direto."
[II, 32)

(6) "Caso isso [que a mercadoria chegue mais rapid()) nao se realizar, eledesistirei da
parceria. Esta fazendo pressao." [II, 13)

La comprension de una relaciOn asimetrica de interlocuciOn construida
discursivamente en la carta en Espanol puede observarse en la mayoria de
las secuencias discursivas de los lectores brasilerios. Ademas del sentido de
exigencia, la mayor parte de los lectores brasilerios participantes de la
experiencia comprenden que el autor de la carta en Espanol se atribuye el
lugar de poder dar una reprimenda, amonestar, exigir pruebas o incluso hacer
amenazas:

14 En los ejemplos se reproducer formulaciones textuales de los enunciadores, manteniendose
incluso eventuales inadecuaciones lexicas o morfo-sintacticas. Las indicaciones numericas que constan
al final de cada ilustracion corresponden a la ubicacion de la secuencia en el copra archivado en el
IEL-UNICAMP. Los mimeros romanos I y II indican que se trata de secuencias de la primera parte
de la experiencia (produccion escrita) o de la segunda parte (lectura).
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(7) "exigem uma colaboracao e definicao de posicao nossa (...). 0 argentinopede
provas que demonstrem o contrario das ideias." [II, 23)

(8) "Para os argentinos as ideias mencionadas poderiam ser desmentidas caso hou-
vesse feitos que provassem o contrario" [II, 6)

(9) "A impressao que se tem na carta é de "um puxiio de orelhas" , corn vistas a nao se
repetir problemas anteriores e de urn aviso sobre umfuturo rompimento da parce-
ria, caso estes problemas persistam." [II, 27)

(10) "Achei [a carta) muito grotesca, como se eles estivessem nos alertando de falhas
nossas, as quail nao cometemos, ja que é apenas urn preconceito." [II, 7)

(11) "Vejo a carta como uma ameaca amena." [II, 28)

Por otro lado, algunos lectores brasilefios interpretan que la position
de superioridad construida en el discurso del autor de la carta en Espanol a
traves de las exigencias, al mismo tiempo, implicita un efecto de sentido
de necesidad, opuesto al de superioridad. Veamos el ejemplo 12:

(12) "E uma forma de pressionar a empresa brasileira a fazer do modo que eles dese-
jam. Para into utilizam como estrategia a reaceio do consumidor (...). A tentativa de

acelerar as negociacoes demonstra que eles desejam continuar o acordo, ou ate
mesmo precisam. Se isso nao fosse verdade, a pressa seria dos brasileiros," [II, 301

En 14% de las secuencias discursivas encontramos indicios de una
lectura del texto a la que corresponde la denomination de parafrastica
(Orlandi, 1988). Es lo que ocurre cuando los lectores glosan la carta sin
hater ninguna observation sobre implicitos del texto:

(13) "[a carta) enumera alguns fatores que podem comprometer futuramente a parce-
ria." [II, 10)

Finalmente, en 20% de las secuencias observamos resonancias
discursivas sobre la claridad, el proftsionalismo e incluso la cortesia de la carta
pero, al mismo tiempo, se produce el sentido de haber una cierta
desconfianza del autor de la carta con respecto a su destinatario.

(14) "é uma carta muito polida, mas deixando transparecer fortemente os interesses
em jogo, ou seja, muito profissional. (...) A empresa deseja muito saber o grau de
confianca que pode ter ern nossa empresa. (...) Apesar da desconfianca, e possivel
perceber que eles desejam continuar a parceria." [II, 25)
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Aunque la claridad, el profesionalismo o incluso la amenidad sean
explicitados, pueden observarse menciones o alusiones sobre la falta de
amistad del remitente:

(15) "0 Mengano se mostrou formal, mas bem politico. Soube dizer os problemas da
empresa claramente e pediu para que fossem consertados (...). 0 fato de, no final
da carta, o Mengano escrever 'trabalho em equipe' reforca ainda mais a ideia
que ele esti disposto a resolver o problema junto corn a empresa brasileira. Na
despedida da carta, corn 'saludos y abrazos' e mais amigavel." [II, 41

Veamos ahora secuencias del corpus correspondiente a la parte de la
experiencia en la cual se solicito a los participantes la escritura de una
carta, siguiendo el contexto descripto anteriormente.

En 56% de las secuencias discursivas de nuestro corpus en Portugues
hay resonancias de modo de enunciar indeterminado. Los recursos lingiiisticos
son: enunciados construidos con infinitivos, verbos en voz pasiva, empleo de
participios pasados, construcciones con 'se-verbo', empleo de verbos impersonales o

nominalizaciones. Estas tiltimas, utilizadas principalmente cuando se trata de
representar discursivamente las razones explicitas de la existencia de la carta.

(16) "E precis° oferecer aos nossos clientes um estoque permanente e uma entrega rapida,
garantindo as vendas da mercadoria importada e a qualidade desta renomada
empresa." [I, 21

(17) "E importante tambern o pre-estabelecimento de custos para que ndo haja flutuacoes
no prep final do produto, garantindo a concorrencia do seu produto corn os naci-
onais." [I, 101

(18) "E necesseirio que a entrega das mercadorias seja efetuada segundo os prazos estabe-
lecidos." [I, 181

(19) "E necessario que alguns pontos sejam esclarecidos e confirmados devido a alguns
imprevistos ocorridos que sao da ordem de: o mercado externo e sua viibilidade a
longo prazo para a Argentina; aneilise do mercado brasileiro, qualidade, valor,
disposiceio do material no prazo minimo." [1, 1)

(20) "Para que os negOcios se viabilizem, e necessirio em primeiro lugar, que os
prazos continuem sendo respeitados estritamente. Outro fator de destaque seria a
garantia de entrega dos produtos. mesmo em urn eventual surto de crescimento da
economia argentina." [I, 341

Otra resonancia observada fue la de modo de enunciar afirmativo, incluso
para la representaciOn de los tres puntos problematicos serialados en el
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contexto. Otra marca recurrente de estructuraciOn textual de las cartas en
Portugues es que, a diferencia de las cartas en Espanol, en aquellas los
puntos cuestionadores o problematicos aparecen al final del texto, despues de
consideraciones positivas sobre el acuerdo existente entre las empresas. Y en
algunas cartas en Portugues, como se puede observar en los ejemplos (21)
y (22) (reproducidos de forma completa), los puntos de reclamo no son
mencionados explicitamente en absoluto.

(21) "A empresa Z envia a presente carta corn o objetivo de fortalecer a relacao que
ja mantem corn sua empresa. Ha urn interesse muito grande na obtencao de uma
maior quantidade de seu produto, para venda no Brasil. Aguardamos sua res-
posta e proposta de orcamento. Grato. ZZ." [I, 27)

(22) "0 mercado brasileiro é muito exigente mas tambem sabe reconhecer urn born
servico. Pode ter certeza, quando ele se sente satisfeito, o consumo de seu pro-
duto e o lucro sao certos. Atenciosamente, X." [I, 33)

En 20 % de las secuencias discursivas encontramos una resonancia de
modo de enunciar determinado, pero juntamente con los verbos con agente
explicito se observan nominalizaciones, expresiones que producen un efecto
de sentido de una postura amable del enunciador. Tambien constatamos
en este sub-grupo de secuencias la formulaciOn de propuestas de accion
concreta que producen un efecto de pragmatismo en la posiciOn del
enunciador de la carta.

(23) "Devido a alguns problemas corn clientes brasileiros, nos precisaremos do seu
comprometimento em determinados quesitos, a saber: estoque permanente e
entrega rapida assegurados. Esse comprometimento servira para tranqiiilizar e
refutar os argumentos nao verdadeiros, de alguns compradores brasileiros que di-
zem que certos fabricantes argentinos nao cumprem prazos estabelecidos e so aten-
dem o mercado brasileiro quando lhes é conveniente. (...) Sabemos que esses
argumentos nao sao verdadeiros eagradeco antecipadamentesua compreensao e
colaboracao. Atenciosamente." [I, 17]

(24) "Devido a instabilidade da situacao socio-econOmica, temos enfrentado dificul-
dades na comercializacao direta de seus produtos. No entanto, como uma es-
trategia alternativa, gostariamos de saber se V Sas. poderiam assegurar urn esto-
que permanente e uma entrega rapida. (...) Apreciamos demasiadamente a parceria
desta empresa corn a de V Sas. e, portanto, ficaremos muito felizes se puderem
nos fornecer uma resposta positiva." [1, 24)

(25) "E do nosso interesse continuar corn a parceria, mas isso so podera acontecer se
fizermos urn contrato, pots temos que ter estoque permanente e uma entrega rapida dos

produtos. (...) Neste contrato deverao constar clausulas que se nao forem cum-
pridas a empresa tera que pagar uma multa." [I, 11]
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Constatamos que, aunque se trate de una minoria de formulaciones,
en 22% de las mismas encontramos resonancias discursivas de modo de
enunciar negativo, con enunciados con agente determinado:

(26) "Infelizmente nosso acordo comercial nao anda muito bem. (...) Acredito que os
senhores tern alguma ideia sobre algum dos imameros motivos que estao ocasio-
nando esse problema. Urn dos principals é o constante atraso, por parte dos fabri-
cantes argentinos, em relacdo aos prazos de entrega." [I, 30)

(27) "Nossos amigos da X Amortecedores infelizmente nao tem cumprido a risca os prazos

estabelecidos na entrega do produto, dessa forma, somos obrigados a suprir a
demanda com artigos nacionais, que por sinal, tern se equiparado em preps e
qualidade aos argentinos." 14)

Finalmente, cabe constatar que aunque la mayorla de los participan-
tes entendio las informaciones del texto, el analisis de resonancias discursivas
sobre comprensiOn de la argumentacion muestran que la mayoria concluye
que el acuerdo comercial se encontraba en fase final o incluso terminado,
debido a las manifestaciones de "cansancio" del autor de la carta, como
podemos observar en los siguientes ejemplos:

(28) "A representacao corn a XX da Argentina foi por eigua abaixo. Eles dizem que
nao estao conseguindo vender e porque a capa é nossa mesmo." 18)

(29) "Ele esta dando uma altima chance (...). Como se estivessem desconfiando da
capacidade dos brasileiros (...). Os argentinos nao estao contentes." [II, 291

(30) "As expressoes como "mais uma vez" passam uma ideia de descontentamento e

cansaco de novamente ter que pedir uma acao." [II, 15)

Sin embargo, disponemos de datos sobre las condiciones de produccion
de la carta autentica que indican que el autor tenia sumo interes en conti-
nuar el acuerdo, que, de hecho, en el moment() de la escritura de esa carta
se encontraba al comienzo de su existencia y que dicho acuerdo ha conti-
nuado, encontrandose actualmente en plena vigencia.

II.D.2 Resonanciasy formaciones discursivas

Las regularidades de resonancias observadas en el analisis precedente
no son fortuitas. La nocion de formacion discursiva (cf. Foucault, 1986;
Haroche, Henry, Pecheux, in Pecheux, 1990c), segun mi entender, posibilita
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relacionar resonancias discursivas y funcionamientos de los procesos de
producciOn del discurso, pudiendose asi elaborar hipotesis explicativas al
respecto". Se sabe que la concepciOn inicial dada a la nocion recibio criti-
cas pertinentes. En la primera epoca del Analisis del Discurso se establecian
relaciones mecanicas entre formaciones ideolOgicas y discursivas,
determinandose espacios discursivos cerrados y supuestamente homogeneos
del punto de vista semantic° (tales como formaciones discursivas patronales
u obreras) (Pecheux, 1990a:312). La primacia de la heterogeneidad
constitutiva del discurso y del sujeto enfocada en los desarrollos posterio-
res de los estudios sobre a discursividad ileva a considerar las formaciones
discursivas como redes de memoria y filiaciones historico-discursivas de
identificacion (Courtine, 1981; Pecheux, 19906; Authier, 1995). Por lo
tanto, concibo las formaciones discursivas como condensaciones de regula-
ridades enunciativas en procesos constitutivamente heterogeneos y
contradictorios de producciOn de sentidos en diferentes dominios de saber.

La distincion de dos formaciones discursivas establecidas en
investigaciones, coordinadas por mi en el Institute de Estudios del Lenguaje
de la Universidad de Campinas, sobre enunciaciones de negacion y rechazo
en dos variedades geograficas de Espanol (rioplatense y mejicana) y de
Portugues brasileiio paulista16parece confirmarse nuevamente en este caso
de enunciaciones de averiguacion, sondeo y preocupaciOn en genero
epistolar-comercial. Se trata de las formaciones discursivas en las cuales
predominan sea enunciaciones de abrupcion, sea de transiciones, que seran
caracterizadas a continuacion. En la primera la representacion del sentido
se construye por resonancias de enunciados categoricos, directos, cuyos
diversos recursos construyen una representaciOn de proximidad entre los
protagonistas y el objeto del discurso. En la segunda predominan resonancias

15 La definicion de formacion discursiva elaborada en los primordios de la teoria del discurso
estaba relacionada con la nocion de aparatos ideologicos del Estado de Althusser. Aunque la
concepcion de formacion discursiva ha evolucionado considerablemente, me parece interesante
reproducir algunos elementos de esa definicion clasica: "Dada una formacion social en un momen-
to determinado de su historia, aquella se caracteriza, a traves del modo de produccion que la
domina, por un estado determinado de la relacion entre las clases que la componen (...); a esas
relaciones corresponden posiciones politicas e ideologicas, que no son el quehacer de individuos
sino que se organizan en formaciones que tienen entre ellas relaciones de antagonismo, alianza o de
dominacion (...) [las) formaciones discursivas (...) determinan aquello que se puede y se debe decir
a partir de una posiciOn dada en una determinada coyuntura. (Haroche, Henry, Pecheux, 1971,in
Pecheux, 1990c).
16 Resultados de esos estudios constan, por ejemplo, en el articulo publique en 1994.
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en las cuales la configuration del sentido se presenta gradualmente, medi-
ante enunciados con diferentes tipos de modalizacion que producen una
representation de distancia entre los protagonistas y el objeto del discurso.
Para elaborar hipotesis explicativas sobre la relaciOn entre producciOn/
comprensiOn verbal y procesos socio-histOricos recurrimos a la investigation
transdisciplinaria, a la que nos referiremos sucintamente a continuation.

En el caso especifico del Espanol rioplatense y del Portugues brasilerio
paulista, fueron considerados especialmente los trabajos antropolOgicos de
G. O'Donnell (1986) y R. Da Matta (1989) sobre sociabilidad e historia en
ambos paises sudamericanos. En el estudio contrastivo de los procesos po-
liticos en ambas sociedades realizado por el primer autor, se destaca que
los protagonistas de la politica en Argentina han sido principalmente
corporaciones: fuerzas armadas, asociaciones empresariales rurales,
asociaciones empresariales urbanas, sindicatos, etc. y que la reiteration de
golpes militares y la repetition de sus fracasos fue efimeramente ciclica.
Segim O'Donnell, a lo largo de esas alternancias se fue construyendo una
sociedad mas igualitaria, pero no por ello mas democratica. En los perio-
dos manifiestamente autoritarios la extraordinaria coaccion del aparato
estatal argentino se infiltro en casi todos los aspectos de la cotidianeidad
social. En cuanto a Brasil, la perspectiva de los mencionados autores desta-
ca la fisonomia de un pais menos igualitario, con una sociedad politica
marcada por una escasez efectiva de la presencia de las clases populares.
Sociedad tan desigual social y regionalmente y, concomitantemente, tan
dinamica, compleja, industrializada y moderna. Estas consideraciones, como
ya dicho, son para interrogarnos sobre relaciones entre procesos socio-his-
toricos de las formaciones sociales en cuestion y sus respectivas
discursividades.

Segtin vimos en la experiencia presentada en este articulo, las
resonancias que tienden a la construction del sentido por transiciones en ese
texto epistolar-comercial-argumentativo son: resonancia de modo de enun-
ciar indeterminado, construida por formulaciones con diversos recursos de
indetermination de agente (empleo de infinitivos, estructuras en voz pasiva,
uso de participios, uso de verbos impersonales, construcciones con se-ver-
bo, sintagmas con nominalizaciones), resonancia de modo de enunciar
afirmativo (construcciones verbales y adverbiales afirmativas y aseverativas),
estructuracion textual con parrafos en los cuales las descripciones de quejas
se encuentran predominantemente al final del texto; y resonancia de modo
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de enunciar amenizador (construcciones con modalizaciones apreciativas y
adjetivacion elogiosa abundante). La formacion discursiva con predominio
enunciativo de abrupcion se caracteriza por: resonancias de modo de enunci-
ar determinado (empleo de construcciones con agente explicito, verbos en
la voz activa) y resonancias de modo de enunciar negativo (materializado
lingiiisticamente por diversas construcciones verbales y adverbiales de
negacion). En nuestro corpus predominaron entre los lectores brasilefios
memorias discursivas compuestas por formaciones discursivas con
preponderancia de enunciados en los que el sentido se construye por
transiciones. La carta producida por el enunciador hispanohablante contiene
rasgos predominantes de la formacion discursiva caracterizada como siendo
de abrupcion. Pero serfa caricaturesco decir "los argentinos hablan asi", "los
brasileilos de este otro modo". Como fue observado anteriormente, hay
siempre una red de formaciones discursivas en diferentes relaciones entre
si (de alianza, de oposicion, etc.) en todas las lenguas. Puede haber (y hay)
predominancias en determinadas condiciones de produccion, pero la
pluralidad y la heterogeneidad son propiedades inherentes a la realizacion
verbal, como nuestro corpus tambien comprueba.

III. Sensibilizacion a la discursividad: algunas
consecuencias teoricas y practicas

En esta seccion final sefialare algunas consecuencias que se pueden
extraer del tipo de contrastividad textual presentada. Primero, hare
referencia al tema de la cortesfa enunciativa, y luego mencionare caminos
de articulacion con el campo aplicado en los estudios del lenguaje, especi-
almente con la enseiianza de lenguas.

Con respecto al tema te6rico de la cortesfa, si consideramos tanto
trabajos clasicos desarrollados en el ambito de la Pragmatica (por ejemplo,
Leech, 1983; Brown y Levinson, 1978 y 1987) como investigaciones pos-
teriores (por ejemplo, Wierzbicka, 1985; Blum-Kulka, 1987; Matsumoto,
1988; Gu, 1990; Mao, 1994; Obeng, 1996; Yu, 1999), vemos que a pesar
de las diferencias epistemolOgicas de los distintos enfoques'7, esos estudios
estan vinculados por una misma concepcion de cortesfa: Estrategia prag-

17 Para un estudio detallado del status epistemologico de la mayoria de esos trabajos, ver Fraser,

1990.
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matica para evitar conflictos (cf. Kasper, 1990). Eso sucede incluso en
trabajos realizados con el propOsito explicito de distanciarse de la teoria
universal de la cortesia, enfocando cuestiones de relativismo cultural. Esas
criticas a la universalidad de los modelos clasicos enfatizaron frecuentemente
que la misma resultaba de los datos en lengua inglesa que fundamentaban
esos modelos. Por ello, muchos cuestionamientos surgieron generalmente
de investigaciones basadas en analisis comparativos de lenguas y culturas
distantes geografica y culturalmente.

Wierzbicka (1985) fue una pionera en el cuestionamiento de la teoria
universal de la cortesia existente en los modelos clasicos de la Pragmatica.
En ese trabajo la autora analiza formulaciones de pedidos, de consejos, de
exclamaciones, de opiniones en Polaco y muestra que modelos exclusiva-
mente basados en ejemplos de la lengua inglesa conducen a visiones
etnocentricas, con serias consecuencias que exceden el ambito academic°
por sus efectos sociales en la vida practica. Blum-Kulka (1987),
distinguiendo diferentes tipos de modo indirecto de enunciar en
formulaciones de pedidos en Ingles y Hebreo, discute la fuerte relation
establecida pc r Brown y Levinson entre cortesia y modo indirecto de enun-
ciar. Matsumoto (1988), al analizar ejemplos de interlocution en Japones,
cuestiona la motivation universal de la cortesia a partir de la notion de
"cara" propuesta por Brown y Levinson para definir la auto-imagen social
en las interlocuciones. El autor muestra que en Japones se espera que cada
uno actue de acuerdo con su posiciOn y rango en el grupo social. Gu (1990),
tomando principalmente como referencia el estudio de Leech (1983) basado
en las maximas de cortesia, analiza ejemplos del Chino contemporaneo
para concluir que aunque en el nivel mas abstracto la cortesia puede ser un
fenOmeno universal, ya que se encuentra en todas las culturas, el
comportamiento tortes es especifico de cada lengua y de cada sociedad.
Mao (1994) analiza interacciones de ofertas antes y despues del evento
social "cena" en Chino, y presenta tambien una discusion sobre estudios de
interacciones en Japones para sugerir que en esas culturas el esquema uni-
versal de Brown y Levinson deberia ser considerado de modo relativo. Obeng
(1996) analiza el funcionamiento de proverbios en interlocuciones del pueblo
Akan de Ghana. El autor opera con la ya mencionada notion de "cara"
para mostrar la importancia de las formulaciones proverbiales en Akan,
que funcionan minimizando la potencialidad de ofensa de una expresion.
Ello evidenciaria una postura de humildad esperada en los hablantes en el
contexto Akan. Yu (1999) realiza un experimento considerando dos factores
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sociales: distancia y dominancia (relacion de poder en la jerarquia social)
para analizar interacciones entre aprendices chinos de Ingles como segun-
da lengua y hablantes nativos de esta lengua en los Estados Unidos. La
autora muestra que con respecto a pedidos, en los presupuestos culturales
de los hablantes de Chino, cabe que en muchos casos ser directo significa
ser cortes y ser indirecto, no serlo. Estudios como los mencionados aqui
muestran la densidad teorico-practica del tema de la cortesia, especial-
mente en contextos interculturales.

En nuestro caso, reflexionamos sobre el fenOmeno considerando dos
lenguas romances tipologicamente muy prOximas y culturas, en varios as-
pectos, proximas tambien. Lo que intente mostrar en el analisis presentado
es que la concepcion de cortesia enunciativa va mas alla de ser una estrategia
pragmatica para evitar conflictos e, incluso, de ser marca definidora de
clase o rol social en la interacciOn. Operando con las nociones de resonancia
y formacion discursiva, observamos heterogeneidades enunciativas y
dominancias tanto en lenguas diferentes como en el seno de una misma
lengua, de una misma clase o grupo social. El predominio de determinadas
formaciones discursivas se entiende como indicio de identificaciones subje-
tivo-discursivas (inconcientes e ideologicas) cuya sedimentaciOn participa
en las representaciones discursivas de lo que se caracteriza como identidad
cultural'. Como observa Mey:

"(...) la preictica social humana es tanto lo que de hecho ocurre en la sociedad como lo que se

expresa en su lengua. J.

{... } Nuestra naturaleza de palabras (o: la naturaleza de nuestra toma de la palabra) se
torna tan natural como la naturaleza misma; reciprocamente, la lengua se naturalize tambien;

era es la razon por la cual la llamamos lengua 'natural' " (1985: 10 y 195.)i9

18 Sobre la incidencia de la nocion de identificacion en la construccion de la identidad lingiiistico-
cultural, ver el trabajo que publique en 1998.
19 Jacob Mey, utilizando la noci6n de "wording ", que se refiere al proceso de socializacion lingiiis-
tica considerando los procesos historicos, discute en su libro Whose Language? la relacion lenguaje-
sociedad superando la mera correlacion entre grupos sociales y el establecimiento de sociolectos o
dialectos. Es necesario antes, como afirma el autor, comprender la sociedad y las leyes que la
gobiernan. Desearia insistir aqui sobre la actualidad de esta obra, la cual, editada en 1985, trata
cuestiones muy relevances en este milenio que comienza, canto en el dominio teorico de los estudios
del lenguaje como en el practico de la enseilanza de segundas lenguas. Sobre esto ultimo, sus
ejemplos principales se basan en casos de trabajadores inmigrantes en Suecia para discutir, por
ejemplo, la importancia social del modo de aprendizaje de la lengua del pals anfitrion. Cuestion
mas que presente hoy en dia en muchos contextos. En efecto, en el periodic° Folha de Sao Paulo del
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Los modos de enunciar que hemos denominado "abruptos" o "por
transiciones", que generalmente pueden relacionarse con ausencia o pre-.
sencia de cortesia, son vistos aqui como marcas de regularidades enunciativas
y de memorias discursivas. Esas regularidades condicionan la producciOn y
comprension verbal del sujeto de discurso que, en gran parte, no posee control

conciente de su decir. Esas marcas integran la constituciOn subjetiva20, ideo16-
gica y cultural que lo definen. Por lo tanto, lo que Kasper (1990) denomi-
na "rudeza no motivada" es decir la resultante de la violacion de normas
por desconocimiento21 en el caso de interacciones transculturales (como,
por ejemplo, en la lectura de la carta presentada) puede enfocarse como
sintoma del funcionamiento ideologic° y subjetivo de las lenguas-culturas
materna y meta.

En nuestro analisis intentamos elaborar hipotesis explicativas con
respecto a condicionantes socio-historicos de modos predominantes de
enunciar (formaciones discursivas) en Portugues brasilerio paulista y Espanol
rioplatense. Evidentemente, no se trata de negar la dimension estrategica,
pues en la producciOn discursiva hay un margen de opciones enunciativas
que son concientes. Un elemento de socializacion (o de interpelaciOn del
individuo en sujeto) es el aprendizaje de reglas de cortesia, lingiiistica y de
otro tipo, y hasta un cierto punto estas ultimas son activadas
concientemente. -Pero esa es solo una cara de la moneda. En nuestra pers-
pectiva, esta cara corresponde a to que se analiza en el nivel intradiscursivo,
o sea cuando se aborda la linealidad de la formulacion, el hilo del discurso.
Es el estudio de la cadena lingiiistica, de su materialidad lingiiistica y la
construcciOn del sentido de lo dicho en un momento, en relaciOn con lo
anterior, con lo que se anticipa, con lo que sigue y a lo que se apunta (cf.
Foucault; 1986, Pecheux, 1988). Este nivel de analisis es necesario pero

23/08/2000 puede leerse en un articulo, reproducido de The Independent, sobre un caso asombroso
pero no unico en nuestros dias: "un hospital de Munster confirm!) ayer haberse negado a realizar un
transplante de corazon en una mujer turca que hace 21 anos reside en Alemania. El motivo: ella no
habla Aleman.".
20 Claudia Lemos y miembros de su equipo de investigadores han realizado numerosos estudios
sobre la relacion adquisiciOn del lenguaje-constitucion subjetiva en una perspectiva psicoanalitica.
Ver, por ejemplo, Lemos, 1997.
21 Kasper relaciona esa rudeza inmotivada, por desconocimiento de normas de sociabilidad (que
puede suceder en situaciones interculturales) con la 'rudeza' de los ninos en su misma cultura
materna, antes de la incorporacion de normas de sociabilidad. Sobre fallas pragmaticas
interculturales, ver, tambien, Thomas, 1983.
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insuficiente. Considerar la secuencia linguistica como intradiscurso supone,
necesariamente, la contrapartida del interdiscurso (ibidem). Este nivel
corresponde a la dimension del decir en la cual la alteridad enunciativa, la
polifonia implicita en todo enunciado, desestabiliza la representaciOn
necesaria de dominio que el sujeto parece tener de su enunciado'. La
propuesta de analisis de resonancias discursivas sea en un texto, sea en
conjuntos de textos, discursivamente organizados, es un camino para el
estudio de la procesualidad enunciativa. Se trata de la obtenciOn de pistas
con el fin de estudiar la relacion entre la produccion linguistico-discursiva
y la construcciOn/interpretaciOn social de sentidos.

En cuanto a consecuencias practicas, vinculadas con el campo de la
ensenanza-aprendizaje de lenguas, estudios como el presentado aqui
corresponden a fases prepedagOgicas de investigaciOn. Una de sus finalida-
des es contribuir al perfeccionamiento de la seleccion de contenidos y

practicas pedagogicas en clases de Espatiol a brasilerios (o de Portugues a
hispanohablantes). A partir de este tipo de analisis se propicia la
interrogaciOn, en aprendices y profesores, sobre sus modos predominantes
de enunciar/leer. Se trata de estimular las practicas de sensibilizaciOn a la
discursividad, pues en ellas la reflexion y la intervenciOn (didactica, social,
etc.) se entrelazan (cf. Coste, 1995).

Cabe recordar que en todas las situaciones en que las nociones de
language awareness (expresion usual en contextos anglosajones) o de eveil
au langage (denominacion significativa en contextos franceses) se han aft--
made, han sido frecuentes los casos de disputa sociolinguistica de minorias
con el universo linguistic° dominante. Coste menciona ejemplos de
las realidades canadiense y francesa. En Canada la aplicacion de la nociOn
de language awareness fue pensada para la ensei-ianza de Frances como se-
gunda lengua, en un contexto de anglofonia dominante; y en Francia los
principales promotores de las formas plurilingues del eveil au langage son
los especialistas de Espanol y Aleman en el contexto de la escuela prima-
ria, donde el Ingles es predominance. En nuestro contexto, ademas de ser
necesario que en los proyectos pedagogicos se tome en cuenta la pluralidad

En el trabajo que publique en la revista D.E.L.T.A. 13.1, estos dos niveles de analisis estan
tratados en detalle. Ver tambien Pecheux, 1990a-2,b y c.
23 Por ejemplo, en la forma de actividades escolares de concientizacion a diferentes tipos de alteridad
linguistica (diferentes pronunciaciones, acentos, etc.).
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de variedades regionales y sociales del Portugues brasilerio, hay que pensar
tambien en otras lenguas y sus memorias discursivas. Aunque se trate de
diglosias fluctuantes o relativas, hay situaciones y regiones con presencia
significativa de Aleman24, Japones, Italiano25, y otras lenguas pertenecientes
a comunidades de inmigrantes o sus descendientes, de Espariol en regiones
limitrofes con 'Daises hispanoamericanos y, evidentemente, en muchas
regiones es importante la presencia de lenguas indigenas. No es raro que
la preocupaciOn con la lengua meta, la cultura meta, el contexto meta, a
veces ofusque, en el contexto de la enserianza de lenguas extranjeras, la

importancia de la lengua y la discursividad maternal. Nos referimos aqui a
la materialidad lingiiistica e histOrica de los discursos que constituyeron la
subjetividad y posiciones ideolOgicas preponderantes de los aprendices..

Ahora bien, la sensibilizaciOn a la discursividad que defiendo es rele-
vante tanto para contextos heterogeneos (y en ciertos casos visiblemente
conflictivos) como para aquellas situaciones en las que el conflicto pareciera
no existir. Por ejemplo, cuando el aprendiz dice explicitamente que
desarrollar capacidades en determinada lengua meta forma parte de sus
deseos mas intensos. Pero sabemos que la relacion con otras lenguas no es
algo que tiene que ver solo con nosotros y los demas (alteridad referida a la
lengua-cultura otra) (cf. Todorov, 1988).Esa relaciOn movilizard tambien
lo que de los demas hay en nosotros (alteridad constitutiva), mediante los
diferentes discursos de nuestra lengua-cultura que nos fueron constituyendo.
Por lo tanto, si no concebimos la lengua como un mero instrumento de
comunicacion, sino como un componente crucial de la constituciOn socio-
subjetiva, el estudio del proceso de enserianza-aprendizaje de lenguas
extranjeras no se puede restringir a considerar la "adquisicion" de habili-
dades, destrezas, tecnicas, informaciones concientes sobre lo que es cortes
o no en la otra sociedad (icomo si fuera homogenea!), o marcas tipicas de
determinados generos. En cuanto a esto ultimo, cabe serialar que, eviden-
temente, la nocion de genero es de la mayor trascendencia y muchas veces
decisiva. Pues, como observa Grossmann, tomando en consideraciOn la
concepciOn bakhtiniana de genero discursivo:

24 Sobre ese tema, H. Berg ha concluido, con mi direccion, la disertacion de maestria inedita:
"Discursividade de uma Lingua 'Estrangeira' que ja 'foi materna': o Alemao de Santa Catarina",
Campinas, DLA-IEL-UNICAMP, 1999.
25 Sobre a relacion lengua-discurso de descendientes de italianos en regiones del Estado de Espiri-
to Santo, Onice Payer concluy6 recientemente una tesis doctoral en el DL-UNICAMP.
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"Cuando hablamos, recurrimos a generos extremamente variados, a veces estereotipados, a veces

mucho mas abiertos y creativos. .Lengua y discurso son ambos construcciones sociales, y

geneticamente, la lengua solo se aprehende y aprende a tray& de discursos, o mas exactamente,

a &ayes de generos discursivos" (1996:8-9)

Lo que intento enfatizar aqui es que procesos enunciativos mas profundos,
resultantes de memorias discursivas del sujeto, se manifestaran en diversos
generos. Como observa Coste (op. cit.), el eveil au langage reconcilia al futu-
ro poeta con el futuro negociador.

De esa forma, discriminar contrastes enunciativo-discursivos como
tratados aqui y pensar sus consecuencias para clases de lectura requiere
trabajar con una concepcion que exceda la nociOn de decodificaciOn. Esta
Ultima predomina cuando se entiende que en los textos habria un sentido
fijo y leer seria extraerlo. No es raro encontrar en materiales didacticos
ejercicios en los cuales la comprension lectora se evahla a partir de las
respuestas que el alumno da a preguntas de contenido explicito, para las
cuales solo es necesario volver a copiar trechos del texto que antecede a las
preguntas. Si no concebimos el texto solamente como un producto
lingiiistico, sino como la instancia de un proceso discursivo, lo que interesa
observar es el proceso de produccion de lectura, intentando comprender los
caminos por los cuales el lector atribuye sentidos y construye sus
representaciones predominantes. La nociOn de comprensiOn incluye asi la
inteligibilidad y la interpretaciOn (cf. Orlandi, 1988; Kleiman, 1995). Sevin
entiendo, propiciar la sensibilizaciOn a la heterogeneidad constitutiva del
lenguaje representa un camino que puede favorecer la comprension y
enunciacion de perspectivas de sentido, la toma de posiciones enunciativo-
discursivas en lengua meta. Digo que "puede" favorecer y no afirmo
categoricamente que "favorecera" porque la Ultima palabra la tendra el
propio sujeto de enunciacion, con su deseo inconciente de significar o no
en otra lengua. Esto esta relacionado a estarse listo o no para la experiencia
del extranamiento. Cabe a los proyectos de ensefianza de lenguas prever
practicas que tomen en cuenta estos factores.

En consecuencia, considero fundamental que la sensibilizaciOn a la
discursividad sea un componente con espacio cada vez mas creciente (en
numero de disciplinas y de horas dedicadas al tema) en la formacion de
profesores de lenguas. Muchos resultados en la pedagogia de lenguas son
consecuencia de las practicas discursivas en contexto pedagOgico. Materiales
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didacticos y otros recursos son factores que, evidentemente, merecen
consideraciOn por formar parte de las condiciones de producciOn discursiva
de esas practicas, pero su rol es secundario. El rol central es de los protago-
nistas de ese discurso. La sensibilizacion a la relaciOn entre materialidad
lingiiistica y procesos discursivos no solo traera beneficios para la
comprensiOn y producciOn en lengua meta, sino tambien para que las dis-
ciplinas de lenguas extranjeras cumplan con su funciOn, no menor, en la
formacion educativa integral de las personas.
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As RELATIVAS QUE SAO FACE'S NA

AQUISIcA0 DO PORTUGUES BRASILEIRO

(The Acquisition of Relative Clauses in Brazilian Portuguese)

Maria Cecilia PERRONI

(Universidade Estadual de Campinas)

"0 Panchico é aquele negocio que voa e que tem um

bicho que pica." (T 4; 7)

ABSTRACT: The acquisition of Portuguese by two Brazilian children (aged 2;0 5;0)

is discussed in an attempt to describe and explain the first relative clauses produced in

naturalistic, observational studies, according to the framework of generative syntax

theory. The results show that at around 3;0: a) the child starts to deal with relative
clauses as modifiers of N; b) cleft sentences appear before relative clauses, and c) the first

relatives confirm the prevalence of the vernacular strategy of relativization in Brazilian

Portuguese identified by other studies based on adult data.

KEY-WORDS: relative clauses, acquisition, first language, Brazilian Portuguese.

RESUMO: A aquisicao das oracoes relativas por dual criancas brasileiras (entre os

2;0 e os 5;0 de idade) aprendendo o Portugues Brasileiro como primeira lingua é

discutida, corn o objetivo de descrever e explicar as primeiras relativas produzidas pelos

sujeitos de estudos naturalistas, observacionais, a luz da teoria da sintaxe gerativa. Os

resultados mostram que ao redor dos 3;0: a) a crianca comeca a construir as relativas

como modificadoras do N; b) as clivadas antecedem a aquisicao das relativas, e c) as

primeiras relativas ilustram a estrategia vernacular de relativizacao do Portugues
Brasileiro ja identificada por outros estudos corn dados de adultos.

PALAVRAS-CRAVE: oracoes relativas, aquisicao, primeira lingua, Portugues
Brasileiro.
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Introducao

0 titulo deste trabalho e propositadamente ambiguo. Uma de suas
leituras corresponde a estrutura de uma sentenca clivada, corn reducao de
copula, ou sem copula, de acordo corn o criterio de Kato et alii (1996). Se
presente, esta tanto pode ou nao apresentar concordancia, no caso da clivada
corn copula invariante (Kato, 1993). Vejamos (1), (2) e (3) respectivamente:

(1) As relativas (e) que sao faceis na aquisicao do Portugues Brasileiro.

(2) (Sao) as relativas que sao faceis na aquisicao do Portugues Brasileiro.

(3) (E) as relativas que sao faceis na aquisicao do Portugues Brasileiro.

Sentencas semelhantes a estas sao de fato atestadas no registro falado
espontaneo do Portugues Brasileiro, doravante PB (conf. exemplos en-
contrados em Kato et alii (1996)). Trata-se de construcoes muito freqiien-
tes, apresentando copula e focalizacao de urn elemento da sentenca.

0 contexto em que tais sentencas poderiam surgir e o de urn dialog°
em que se discutem quais tipos de sentencas complexas sao faceis, ou
dificieis, na aquisicao do PB, quando urn dos interlocutores opinaria: "Sao
as relativas que sao faceis!", ou ate mesmo numa contra-argumentacao a uma
suposicao de que as relativas poderiam ser dificeis para as criancas pequenas.

As representacoes propostas para as sentencas acima, corn base nos
autores citados, sao:

(1') [As relativaq., que sao faceis na aquisicao do PB.

(2') EXP. 0 sao [as relativas) que sao faceis na aquisicao do PB.

(3') EXP. 0 e [as relativas) que sao faceis na aquisicao do PB.1

A outra leitura possivel do enunciado titulo deste artigo corresponderia
a estrutura de urn DP complexo, corn uma relativa propriamente dita.2

(4) [As relativas que sao faceis na aquisicao do PB Dp) sao o tema deste trabalho.

1 A necessidade de se postular a existencia de urn expletivo nesses casos nao sera discutida aqui.
2 Esta possibilidade é prevista nos titulos de palestras, ou textos, onde se apresenta de forma
resumida o assunto sobre o qual o autor vai discorrer.
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Sem entrar em maiores detalhes sobre as delicadas questiies envolvi-
das nas propostas de representacao das relativas (Correa, 1998), suponha-
se, para o momento, que a representacao mais adequada para o DP de (4)
possa ser (4'):

(4') [As relativas CP C qUe i [TOP (t )i[IP pro i
sao faceis na aquisicao do PB...JU]

DP

Esta analise, baseada em Kato (1993), assume que no PB as sentencas
basicas contem uma posicao de topic() discursivo (ou "left dislocation"), o
que condiz corn a proposta ja classica de Pontes (1987) de que o PB e uma
lingua tanto de topic°, como de sujeito.

Ora, ambas as estruturas aqui propostas para os exemplos de (1) a (4)
coexistem na gramatica do PB adulto, o que explica a ambigiiidade da
sentenca titulo deste trabalho, que tem como objetivo contribuir, corn
dados naturalistas, para urn melhor entendimento da questa° da aquisicao
das oracties relativas.

A analise dos dados da producao espontanea e feita corn base nos pres-
supostos teoricos da sintaxe gerativa, no modelo hoje conhecido como de

Principios e Parametros (cf. Chosmky.1981, 1986, Chomsky e Lasnik 1995)
e tern como objetivos principais, alem de descrever e explicar tais oracoes,
ilustrar a relacao existente entre as relativas e as sentencas clivadas, e corn-
parar os resultados corn as analises ja feitas por outros autores brasileiros
corn dados de adultos. Sera feita tambem uma comparacao entre estes
dados de producao e outros, de compreensao, no intuito de identificar suas
semelhancas ou diferencas.

Os dados provem de pesquisas observacionais, longitudinais, corn-
pond° um total de 192 sessoes de gravacties em audio-tape da fala das
criancas corn urn adulto interlocutor (aproximadamente 96 horas de gra-
vacties), entre os 2;0 e os 5,0 de idade.3

A aquisicao do Portugues Brasileiro por essas mesmas duas criancas,
urn menino e uma menina, ja tern sido objeto de estudo ha alguns anos
por diversos pesquisadores4 quanto a outros aspectos de sua gramatica e

3 Dados do Projeto em Aquisicao da Linguagem, do Departamento de Lingiiistica, IEL, Unicamp.
4 Pesquisadores do DL, IEL, Unicamp.
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mostram que essas criancas diferem entre si significativamente, corn rela-
cao ao ritmo de seu desenvolvimento lingiiistico, de forma geral. Corn
efeito, a menina (N) mostrou-se bastante precoce e tagarela desde o inicio,
produzindo urn corpus muito rico para a analise linguistica, enquanto o
menino (T) demonstrou se aproximar mais do tipo chamado por Albano
(1990) de "sonhador", ou seja, a crianca que fala menos, quantitativamente,
parecendo estar "testando" suas hipoteses lingaisticas cuidadosamente na
mente, antes de se aventurar na producao. A escolha desses dois sujeitos
diferentes foi bastante consciente e proposital: advem de resultados de
pesquisas anteriores, ern que se constatou que as diferencas individuais
exteriores (ou de comportamento observavel) sao enganadoras: nao signi-
ficam diferentes qualitativas quanto a sua gramatica internalizada (Perroni,
1997). Ou, em outros termos, do ponto de vista da sintaxe, as criancas
sujeito sao extremamente semelhantes, evidenciando a adequacao de hi-
pOteses inatistas da aquisicao da linguagem, como aquelas advindas da
teoria chomskiana da sintaxe (Chomsky, 1981, 1986).

A analise dos dados foi feita atraves de uma comparacao corn outras
sentencas complexas produzidas pelas mesmas criancas no mesmo period()
de tempo e corn os criterios de Tara llo (1983), Kato (1993) e Kato et alii
(1996) referentes a tipos de relativizacao.

A importancia da funcao adjetiva assumida por oracoes relativas ja foi
apontada por autores como Correa (1989), em seu experimento sobre a
compreensao de tais construcoes por 60 criancas brasileiras entre os 3;0
e os 6;0 de idade. Segundo Correa (1989), mesmo as criancas mais novas
em seu estudo (3;0 de idade) lidam corn as oracoes relativas como
modificadoras do N, nao parecendo haver discrepancias entre producao e
compreensao, em suas palavras. Em 1983, Tara llo constatava a inexistencia
de estudos sobre a aquisicao das oracoes relativas, situacao que so agora
comeca a se alterar.

Dessa forma, o interesse deste estudo é prioritariamente a aquisicao
dessas construcoes pela crianca pequena e nao o papel que as oracoes rela-
tivas desempenham na teoria lingiiistica, conforme costumava acontecer,
de acordo corn Correa (1989).

Como ja exposto em trabalho anterior (Perroni, 1997), as primeiras
sentencas complexas das criancas sujeitos sao as estruturas corn coordena-
cao (logo apOs os 2;0 de idade), seguidas das clivadas, concomitantemente
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corn as primeiras completivas cam que aos 2;6 de idade. Vejamos alguns
exemplos das clivadas:

(1) 0 papai que jogo fora... nu lichu... aqui. (N. 2;6)

(2) 0 papai que encheu. (N. 2;6)

(3) E eu que vo embrulha pra voce. (N. 3;6)

(4) T. que sabe. (T. 2;6)

(5) So roda de jamanta que nao ta.. (T. 3;0)

Os exemplos acima podem ser interpretados como apresentando re-
ducao da copula "Foi" (eg." Foi o papai que jogou fora...", "Foi o papai que
encheu."), ou "E" (eg. "E T. que sabe.", "E so roda de jamanta que nao
ta."), o que se justifica tambem pela presenca da forma hipotetizada em (3)
e outras construcoes das criancas, da mesma epoca, como as seguintes:

(6) E este que e piga. ("piga" = espiga) (N. 2;6)

(7) Mas e pintinho que e piu-piu. (T.2;9)

Como se ye, trata-se de clivadas (construcoes E...que), que ora apre-
sentam copula invariante, ora omitem a copula. Sao construcoes que sali-
entam sintaticamente urn constituinte como foco sentencial (cf. Kato et
alii, 1996), neste caso, sempre o sujeito5, como o ilustram os exemplos
acima. No caso de presenca da copula, esta nunca apresenta concordancia,
confirmando os dados de adultos, do projeto NURC analisados por Kato
et alii (1996). Este fato indica que esses elementos sao movidos para uma
posicao A-barra. Dada a funcao focal do constituinte clivado, uma repre-
sentacao possivel para os exemplos das criancas pode ser como segue, pro-
pondo-se uma posicao de foco a esquerda:

(1') tFocp 0 papaii [fog que[ p t jogou fora, no lixo, aqui.)))

A alta incidencia de clivadas nos dados pode ser entendida como par-
te de urn fenomeno mais amplo, que e o da ativacao das construcoes corn
focalizacao e topicalizacao. Em seu estudo corn dados de um desses sujeitos
(N), Grolla (2000) mostra que ja aos 2;5 as primeiras construcoes de

5 Ha tambem nos dados clivadas de adjuntos.
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topicalizacao/focalizacaeo comecam a surgir. Adotando a teoria proposta
por Rizzi (1997) para a analise das posicoes chamadas de periferia esquer-
da da sentenca, Grolla descreve cuidadosamente o percurso da crianca na
aquisicao dos diversos fenomenos relativos as estruturas de topicalizacdo

Das clivadas as primeiras relativas o passo e curto, ja que ambas apre-
sentam derivacoes bastante semelhantes, se considerarmos a presenca de
fenomenos de topicalizacdo ria gramatica da crianca. Akin disso, convem
ressaltar que as criancas ja dispoem de coordenadas bem antes das subor-
dinadas, e ainda outras sentencas complexas, como algumas completivas.
Quanto a coordenacdo, Kato (1981) relaciona a ela o fenomeno de
relativizacdo, atraves da existencia de elipse, bastante comum nas coorde-
nadas, permitindo a criacao de categorias vazias.

As relativas comecam a se manifestar nos dados de N. perto dos 3,0
de idade e quase aos 4;0 nos dados de T., a crianca menos "falante".

Como ja apontado por Pontes (1987), o PB falado e uma lingua que
faz use de topicalizacoes bastante freqiientemente, o que certamente se
reflete na gramatica das criancas brasileiras.

Para a analise das relativas, basear-me-ei nos autores mencionados
acima, que mostram que no PB falado, existem, ao lado da relativa pa-
drao, tipica da lingua escrita, a relativa corn pronome resumptivo, como
em "0 livro que as folhas dele estao rasgadas" (ex. de. Kato et alii, 1996),
e a relativa cortadora, como em "0 livro que as folhas estao rasgadas"
(exemplo dos mesmos autores). A cortadora e a relativa chamada por Tarallo
(1983) de "gap-leaving", ocorrendo em posicao de sujeito e de objeto dire-
to. A diferenca entre as duas esta na opcdo entre a presenca, ou a elipse do
pronome nos contextos de co-referencia.

1. As relativas que sao faceis

A analise dos tipos de relativas encontrados nos dados ate os 5;0 de
idade de ambas as criancas explorou tres tipos de fatores na sua aquisicao,
a saber: a funcao do SN da sentenca matriz, que e relativizado; o tipo de
relativa (se encaixada na S matriz, ou se ramificacdo a direita) e o traco
animacidadel do SN relativizado. Vejamos alguns dos exemplos:

6 Para maiores detalhes, ver Grolla (2000).

75



PERRONI: As RELATIVAS QUE SAO FACEIS 65

(8) Come a pedrinha qui ti 'qui. (N. 2;11) (0S)7

(9) (Era) urn gatinho piquinininho, que queria tanto a marnie dele...(N.2.11)

(SS)

(10) Tern urn homem que faz barulho. (T. 4;0) (OS)

(11) So que pula um pedaco que eu nao sei contar (T.4;0) (00)

Como se pode notar nesses exemplos, as posicoes relativizadas sao as
mais baixas na arvore: as de sujeito e objeto, as quais nao envolvem nenhu-
ma preposicao. Em quase 100% dos dados e este o quadro: a posicao do
elemento relativizado é a mais prOxima possivel do relativo e ate os 5;0 de
idade o que surge sao relativas que se constroem como ramificacoes a di-
reita. Dessa forma, as construcoes das criancas sao bastante simples, como
se pode ver em suas representacoes, abaixo. Para sentencas como essas,
segundo Correa (1998:142), baseada nos estudos de Kato (1993), ha duas
possibilidades de analise: uma correspondente a uma estrategia de
relativizacao padrao (8") e a outra a uma estrategia nao padrao (8'):

(8') ...a pedrinha uque [Top (t) [H, pro tá qui.)))

(8") ...a pedrinhatcp que tip (t ), th'qui.11

A representacao (8') propoe uma estrutura de topicalizacao, o que
relativizado e a posicao de topic°, um deslocamento a esquerda. Esta ana-
lise aproxima tais relativas das demais construcoes das criancas, produzi-
das na mesma epoca, como se viu nos exemplos das clivadas, de (1) a (7). A
estrategia (8") relativiza a prOpria posicao do argumento, nao prevendo
topicalizacao.

A hipotese de que a analise (8') é plausivel para os dados das criancas
pode tambem ser confirmada pela presenca do pronome cOpia em relativas
de adultos e em algumas das primeiras relativas de PPs, como sera visto a
seguir. De acordo corn Kato (1993), ao tratar as construcoes corn desloca-
mentos a esquerda como predicacoes parataticas de raiz (como as coorde-
nadas), a aquisicao das relativas (cortadoras, no caso) pode ser vista como
uma simples extensao da sentenca raiz. Parece ser isto o que ocorre nos

Nessas notacoes, ji empregadas por Correa (1989), o primeiro elemento refere-se a funcao gra-
matical do SN da S matriz, que a relativizado na relativa e o segundo corresponde a funcao que
ocupa na relativa, (categoria vazia): S= sujeito e 0= objeto.
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dados infantis, o que se daria, seria, portanto, a relativizacao da posicao
deslocada, como se pode ver no percurso de a) a b):

a) A pedrinha . ela ti 'qui.

DE

b) A pedrinha [cpque [t [IP pro . tá quip]

Dessa forma, a analise que melhor pode refletir as construcoes das
criancas sujeito e a da relativa nao padrao, como se ve em (8'), admitindo-
se assim a presenca de urn pro dentro de IP, o que sera evidenciado corn
exemplos mais tardios das mesmas criancas. Esta analise é tambem mais
condizente corn a estrategia de relativizacao nao padrao dominante no PB
falado do adulto, que e o "input" da crianca, conforme atestado, por exem-
plo, por Correa (1998).

Passando a analise da posicao sintatica da relativa em relacao a senten-
ca matriz, nos dados de T. 100% delas sao ramificacoes a direita do objeto
e nos de N. a grande maioria (92%) delas e do mesmo tipo, ao lado de
apenas uns raros casos de encaixamento (8%), ou seja, ramificacoes a direi-
ta do sujeito, configurando urn encaixamento central, como ilustrado nos
exemplos abaixo:

(12) 0 pica-pau, que subiu no banquinho, abriu bem a tornera, ele caiu na agua.
(N. 3;2) (SS)

(13) Olha, esse homem que tá parecido no jornal qui chama Jararara.

(N. 3;5) (SS)

Tern-se em (13) uma construcao interessante: alem da clivada com
reducao de copula "(E) esse homem que chama Jararara", semelhante as
primeiras construcoes da crianca (cf. (1), (2) e (3)), encaixa-se aqui dentro
da S matriz uma relativa de sujeito: "que esta aparecendo "parecido")
no jornal".

Estas porcentagens confirmam a maior facilidade da relativizacao a
direita, conforme ja apontado por Tarallo (1983) e Souza e Silva (1981),
em analises de dados de adultos, podendo tambem confirmar o Principio
Operacional de Slobin (1985) "Forma Canonica da Oracao", que preve
que se uma oracao tiver que ser reduzida ou rearranjada, quando rid() esta
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atuando como uma sentenca matrix, tera sua forma canonica privilegiada
pela crianca, nas primeiras tentativas. Segundo o autor, a marcacao aberta
de todos os participantes da oracao a uma caracteristica precoce e persis-
tente da linguagem da crianca. Isto e ilustrado em seu estudo inter-
linguistic° atraves da exemplicacao de "erros" infantis do tipo da manu-
tencao de urn pronome copia. Tais "erros" sao cometidos por criancas ad-
quirindo o polones, o hebraico e o turco, que sao linguas nas quais as
oracoes relativas se afastam das matrizes, como no turco, em que consis-
tem de nominalizacoes debervais que perdem os verbos finitos e a marca-
cao de casos das matrizes.

Passando ao terceiro fator analisado, referente a natureza semantica
dos SNs relativizados, ha tambem uma semelhanca entre as primeiras re-
lativas das criancas sujeito. Na analise dos SNs das sentencas matrizes fo-
ram considerados os tracos /+ Humano/ / /- Humano/ e 1+ Animado/ /
/-Animado/, representando aqui os casos de 1+ Animado/ a classe dos
Animados nao Humanos (como "jacare", "cobra", etc).

Do total dos SNs em tal posicao, nos dados de N., 64,5% sao SNs [-
Animada apenas 13.5% sao (+Animadol e 22% sao (+Humana en-
quanto que nos dados de T. 74% dos SNs relativizados apresentam o traco
[-Animado] e 26% o traco (+Humana

Como se pode notar, a porcentagem de SNs relativizados contendo o
traco (-animadol é a que predomina nos dados de ambos os sujeitos, corn
numeros bastante proximos, apesar da grande diferenca individual existente
entre as duas criancas sujeito, ja mencionada na introducao deste trabalho.

Num balanco entre esses numeros, portanto, obtem-se que aproxi-
madamente 70% dessas primeiras relativas sao construcoes em que a nao
animacidade do antecedente prevalece. Nos dados de ambos os sujeitos
apenas uma porcentagem bem menos significativa desses SNs relativizados
apresenta o traco (+Humana restando apenas uma pequena porcenta-
gem de SNs corn o traco (+animadol. Tal resultado pode ser entendido
como urn reflexo das condicoes de eliciacao dos dados aqui analisados: os
contextos de interacao livre entre adulto e crianca, nos quais a manipula-
§-do de brinquedos (pecas de jogos, pequenos animais de plastico) era pre-
dominante. A crianca tende assim a focalizar SNs que fazem referencia a
objetos presentes no contexto imediato, ou a tematizar os proprios partici-
pantes da interacao (ela mesma, ou o adulto).
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Tara llo (1983), ao tratar dos fatores semanticos, tambern considera as

caracteristicas dos SNs cabeca de acordo corn o traco 1+ Humano/ (alem
de singular vs. plural e definido vs. indefinido), quanto a presenca ou nao
do pronome resumptivo, concluindo que o traco /1-Humano/ favorece a

presenca do pronome, independentemente da funcao sintatica do SN
relativizado.

No caso aqui em estudo, a baixa ocorrencia de relativas corn resumptivo
nao confirma essa expectativa. Este fator nao parece ter sido significativo
neste estudo: ou seja, mesmo considerando os casos de SNs /+Animado/
(+ Humano) relativizados, o fenomeno do resumptivo nao foi freqiiente
em nenhuma das posicoes sintaticas, o que coincide corn os resultados do
estudo baseado em dados do NURC, feito por Kato et alii (1996). A
explicacao dada por aqueles autores para tal ausencia se baseou no fato de
os informantes terem escolaridade alta, alem da baixa porcentagem de
sintagmas preposicionais relativizados encontrados nos dados (apenas
17,5%, segundo Kato et alii, 1996:315).

Na verdade, as relativas copiadoras corn pronome resumptivo, como
ja mencionado, sao bem poucas nos dados, num total de apenas tres ocor-
rencias. Este resultado talvez possa ser explicado pelo fato de as funcoes
relativizadas pela crianca serem majoritariamente de sujeito (exs. (12), e

(13)) e de objetos diretos (exs. (8), (10) e (11)), que sao sintagmas nao
preposicionados em portugues. Corn efeito, o objeto direto e a funcao que
menos favorece o use de resumptivos, como apontado pelos autores men-
cionados acima. Os tinicos casos que nao se enquadram nessas duas fun-
coes sao ocorrencias de complementos verbais preposicionais, ora corn a
preposicao corn, como em (14), ora corn de, como em (15):

(14) (Conversei)8 corn o homem que tava aqui. (N. 3;2)

(15) Eu tambem nao gosto de jacare, nem disco que voce fait). (N. 3 ;6)

As ianicas ocorrencias de relativas corn pronome resumptivo encon-
tradas nos dados sao:

8 Este constituinte se encontra entre parenteses por ter sido produzido em enunciado corn uma
pequena pausa entre o verbo e seu complemento, em resposta a pergunta da mae: "Corn quem
voce conversou"?
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(16) Voce queria a borsinha qui eu tava juntu cum ela? (N. 3;11)

(17) Eu vo no seu colo, porque la tern aquela cobrinha que as muter danca rela.
(N. 3;1)

(16) e (17) sao exemplos semelhantes aos dos adultos, conforme ates-
tado na literatura ji mencionada (Tarallo, 1983; Kato, 1993).

Estes dados aqui analisados parecem confirmar a adequacio da hierar-
quia de acessibilidade do SN de Keenam e Comrie (in Tarallo, 1983), da
mesma forma que os estudos de Tarallo (1983), de Souza e Silva (1981) e
de Kato et alii (1996). Tal proposta prey& que as posicoes sintaticas mais
acessiveis a relativizacao seriam as seguintes: S (sujeito), OD (objeto dire-
to), CH (objeto indireto), Obl.(obliquo) e Genitivo, e de fato a grande mai-
oria das relativas bem formadas neste estudo9 e das posicoes de sujeito e de
objeto direto. Sendo assim, uma vez que a presenca do pronome resumptivo
se justifica para mitigar esforco de processamento, entao e mais esperavel
nas posicoes menos acessiveis, portanto, pouco prevista nos casos de sujei-
to e de objeto direto. Talvez seja esta a explicacao mais adequada para a
nao confirmacao da expectativa de Tarallo (1983) de que as primeiras for-
mas de relativizacao a emergir na gramatica da crianca conteriam prono-
mes resumptivos.1°

Uma analise adicional dos tipos de relativas produzidas pelas criancas
sujeito em termos da distincao tradicional entre restritivas e apositivas/
explicativas, mostrou que a esmagadora maioria delas e de restritivas,
apenas pouquissimas podendo ser consideradas como explicativas, como a
oracao "qui num td", encaixada na clivada "( foi) u meu pai qui falo", em
(18):

(18) U meu pai, qui num tei, qui falo qui num ti suja. (N. 3;10)(SS)

Se a distincao entre restritiva e apositiva/explicativa se resumir a uma
restricao do sentido do N antecedente, no primeiro caso, e ao acrescimo
opcional de urn atributo inerente, no segundo caso, como faz a gramatica
tradicional (cf.: Kury 1967), parece razoavel supor que a prevalencia das

9 Saliente-se que nao houve casos de relativas "mal formadas".
Uma explicacao alternativa para tal ausencia dos resumptivos é oferecida por Grolla (2000)

que, entretanto, nao sera discutida aqui.
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restritivas se justifica pela propria funcao da relativa, demodificar urn N,
introduzindo assim propriedades transitorias aos referentes dos SNs, ou
seja, informacao nova, do ponto de vista semantico/discursivo. 0 fenOme-
no de predominio das restritivas e tambem atestado em adultos, de acordo
corn o estudo de Kato et alii (1996), corn base em dados do NURC. 0 fato
dessas relativas restritivas contribuirem corn informacao nova é mais urn
ponto em comum corn as sentencas clivadas, que sao casos de focalizacao
(nos dados infantis, sempre informacao nova).

Retomando todos esses fatores, ve-se que a facilidade dessas primeiras
relativas pode ser explicada por sua semelhanca estrutural corn as clivadas,
que as precedem temporalmente, ambas originando de estruturas corn
constituintes deslocados a esquerda, ja presentes na gramatica das criancas.

Em sua proposta de descricao da periferia esquerda da sentenca, Rizzi
(1997), trabalhando corn dados de diversas linguas, especialmente do ita-
liano, integra no sistema de Forca e Finitude as posicoes de Foco e de
Topic°. Segundo o autor, uma vez que FocP ou TopP sao ativadas, estarao
inevitavelmente entre Forca e Finitude, que sao os dois extremos do siste-
ma C, tal como propoe:

...Force...(Topic) ...(Focus)...FinIP... (Rizzi, 1997:7)

Se se assume tal hipotese como valida, FocP seria entao uma posicao
bastante acessivel para a crianca, logo acima de IP, que obviamente ja esta
presente na gramatica dessas criancas. E exatamente isso o que ocorre nos
dados: as clivadas sao estruturas que focalizam urn constituinte, introdu-
zindo informacao nova, corn intonacao bastante marcada, e surgem urn
pouco mais cedo que as relativas. As semelhancas estruturais entre Foco e
Topic° sao grandest Rizzi (1997) propoe que o mesmo esquema
configuracional da conta de ambos.

Quanto ao Topic°, é um elemento que normalmente expressa infor-
macao velha, ja disponivel em falas anteriores (tanto do falante, como do
ouvinte). Ao contrario de Foco, que tern uma posicao estrutural Unica,
uma oracao pode conter mais de um TOpico, ja que argumentos e adjuntos
podem igualmente ser topicalizados. A explicacao para a precedencia de
Foco nos dados infantis pode entao ter origem tanto neste fato sintatico
(uma so posicao estrutural), como tambem no fato (pragmatico/discursivo)
de Topico re-introduzir informacao velha.
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Urn argumento a mais a favor da facilidade das primeiras relativas e o
fato, a principio intrigante, de que toda sentenca complexa que contem
mais de duas oracoes, nos dados de ambos os sujeitos, obrigatoriamente
traz uma relativa (excluindo-se aqui o caso das coordenacoes). Alguns exem-

plos de T. podem ilustrar isso, alem de abundantes exemplos de N., como
(12), (13) (17) e (18):

(19) Eu passo tinta, que tern aquela tinta que pasta por cima da outra. (T. 4;7)

(20) A B., mae, ela ficou sem, ela num quiria it la na piscina, é porque ela nao sabia
que era o lugar de desce, era urn cantinho que tinha uma pedra pra desce.

(T. 4;10)

Em outros termos, a capacidade de gradualmente estender o limite de
apenas duas oracoes, nas sentencas complexas da crianca, e significativa-
mente "facilitada" atraves de coordenacoes, das clivadas, e das relativas de

sujeito e de objeto.

A analise das relativas da forma proposta por Kato (1993), aqui ado-
tada, e bastante simples, porque defende que ha relativizacao do topico da
sentenca, aliado ao fato de que, sendo assim, o pronome relativo é sem. pre
o mesmo para todas as funcoes relativizadas. Nao ha, portanto, indicaciies

de que as relativas seriam, a principio, dificeis na aquisicao do PB.

2. As relativas que sac) "dificeis"

A literatura sobre a aquisicao do PB dispoe ainda de poucos estudos
sobre a producao de oracoes relativas por criancas pequenas. Por outro
lado, existem ja ha alguns anos estudos psicolingiiisticos de compreensao
de relativas. Estes mostram que as criancas brasileiras podem ter alguma
dificuldade corn algumas delas, da mesma forma que e sabido que na aqui-
sicao da escrita o dominio de certas relativas da norma culta e particular-
mente tardio. E a essas relativas "dificeis" que esta secao e dedicada, corn o
objetivo de comparar alguns daqueles resultados corn os de producao es-
pontanea, como os deste estudo.

Comecando corn os estudos de compreensao de oracoes relativas ja
realizados corn dados de criancas adquirindo o Portugues Brasileiro como
lingua materna, nota-se que todos mencionam que as criancas pequenas
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tern algumas dificuldades de processamento de sentencas complexas que
contem relativas.

Em 1979, Iha concluiu urn experimento corn 33 criancas brasileiras
entre os 3;0 e os 6;0 de idade, em ambiente escolar (escola particular),
testando sua compreensao de oracoes relativas. 0 procedimento adotado
foi o de levar a crianca a realizar em awes, com brinquedos de plastic°
representando animais, a informacao veiculada por oracoes relativas pro-
duzidas pelo pesquisador, alem de uma tarefa de repeticao das mesmas
oracoes.

Na avaliacao de seus resultados, a autora afirma que houve uma ten-
dencia geral das criancas de repetir as sentencas como coordenadas, o que
para ela poderia indicar o nao processamento do pronome relativo pela
crianca. Entretanto, sua afirmacao de que aquelas criancas nao domina-
vam as relacoes de subordinacao (cf.: Iha 1979:80) e em seguida revista
pela autora, que constata que aquelas criancas de fato conheciam a funcao
anaforica do relativo.

Na interpretacao de seus resultados, a propria autora do experimento
acima preve que eles poderiam ser devidos as limitacoes do metodo expe-
rimental, ja que "a repeticao de oracoes... nao permite que se atribua a
esses enunciados uma funcao nem ao menos referencial" (cf.: Iha 1979:63).

Como visto na secao anterior, dados de criancas brasileiras ao redor
dos 3;0 confirmam a presenca das relativas na producao espontanea. As
dificuldades encontradas pelos sujeitos de Iha (1979) reaparecem nos de-
mais experimentos ja realizados e nao se devem somente a artificialidade
da situacao de experimentacao, o que em si ja tern sido admitido (como em
Correa 1989 e 1996)."

Analisando os resultados de Iha (1979), note-se que os exemplos da-
quele experimento envolviam na construcao complexa tres SNs diferentes,
todos corn os tracos [ animadol, [- human()) (urso, cavalo, elefante, girafa),
os quais poderiam, a principio, perfeitamente preencher tanto a posicao
sujeito, como a de objeto dos verbos (transitivos, de dois lugares), tanto da
sentenca matriz, como da relativa (empurrar, seguir e pular).

' ' Em seu texto de 1996 a mesma autora discute os meritos e limitacoes dos testes experimentais
tendo em vista modelos de aquisicao da gramatica, comparativamente a modelos psicolingilisticos
de processamento.

83



PERRONI: As RELATIVAS QUE SAO FACE'S 73

Retome-se urn exemplo de sentenca SS da autora: "0 urso que em-
purrou o cavalo seguiu o elefante". Neste caso, urso e sujeito tanto da sen-
tenca matriz, como da relativa (na cv), mas cavalo, o SN objeto da relativa,
poderia perfeitamente, do ponto de vista sintatico e semantico, preencher
a posicao de sujeito do verbo da matriz: seguir. Ou seja, nada impediria
que a crianca reagisse ao estimulo fazendo o objeto cavalo seguir o objeto
elefante, resultado que teria que ser interpretado como inadequado, do ponto
de vista da relativa oferecida, aumentando assim o total das sentencas nao
compreendidas.

Tais dificuldades sao enfrentadas no experimento de Correa (1989),
que parte de uma critica aos experimentos tradicionais de compreensao
que, em suas palavras, "pouco contribuem para um entendimento do pro-
cesso pelo qual a habilidade de compreender estas sentencas e adquirida"
(Correa, 1989:135).

Ao criticar os experimentos classicos, prop& uma tarefa alternativa;
criar uma contextualizacao para o use das relativas, o que foi feito corn
brinquedos representando animaizinhos que "praticavam" awes diferen-
tes. As criancas deveriam executar as noes corn os brinquedos, depois de
ouvir as sentencas corn relativas. A autora testou 80 criancas dos 3;0 aos
6;0 de idade, corn sentencas do tipo: SS, SO, OS e 00.

Entre suas conclusoes, observa que o desempenho das criancas se esta-
biliza a partir dos 5;0, quando a porcentagem de respostas corretas au-
menta, principalmente nas sentencas contendo urn SN nao animado. Nes-
te aspecto, tais dados coincidem corn os deste estudo baseado em dados de
producao e corn os de Da Matta (1999), comentado a seguir.

Segundo Correa, as sentencas do tipo SO sao as mais dificeis, essas
maiores dificuldades sao consideradas como tendo origem na sobrecarga
que tais sentencas impoem a memOria. 0 mesmo pode ter ocorrido no
estudo de Iha (1979), o que explicaria seus resultados negativos.

Mesmo sendo dificil comparar dados obtidos atraves de metologias
radicalmente diferentes, corn objetivos diferentes, vale a pena retomar a
natureza das relativas daqueles experimentos.

Os autores citados trabalham corn sentencas contendo tres SNs dife-
rentes, como: "0 cavalo que pulou a cerca derruba a galinha". Do total
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dos SNs de todas as sentencas testadas, quatro apresentam os tracos
semanticos [+ animado], (- Humana a saber: cavalo, galinha, carneiro e
porco e dois o traco [- animado] (cerca e capim). Quanto aos verbos, transi-
tivos de dois lugares, todos s-selecionam sujeitos [-F animado], [ ± Huma-
n()] a saber: pular, derrubar, empurrar, comer. Isto significa que qualquer urn
dos quatro SNs [+animado] das sentencas do experimento potencialmen-
te poderia preencher a posicao de sujeito de qualquer um dos verbos, o
mesmo nao ocorrendo corn os de tray) [-animado].

Quanto aos argumentos internos, tres dos verbos sao compativeis corn
qualquer urn dos SNs, a excecao de comer, que (nos experimentos) so admi-
te o SN capim como seu objeto.12 Em outras palavras, a prOpria estrutura
argumental daqueles verbos prey& a probabilidade gramatical das senten-
cas tanto matriz, como relativa, tanto do experimento dado, como das
outras combinacoes corn os demais SNs, como o fizeram algumas das cri-
ancas em sua interpretacao inesperada do estimulo dado.

Sendo assim, as dificuldades envolvidas na compreensao daquelas sen-
tencas aumentam, em contraste com a facilidade de producao das primei-
ras sentencas corn relativas que, em geral, contem apenas dois SNs dife-
rentes. Uma analise dos verbos dos dados de producao mostra que alter-
nam-se ali os casos de copula, ou do existencial Ter com verbos de acao,
ora na sentenca matriz, ora na relativa, de modo que a producao final nao
deixa margem a outras interpretacoes possiveis, conforme Ode ser visto
nos exemplos aqui expostos.

Em outro experimento recente, Da Matta (1999) retoma a questao da
compreensao das relativas, testando o desempenho de 15 criancas entre os
8;0 e os 15;0 de idade, da la a 4' series do primeiro grau de uma escola
estadual, criancas aquelas consideradas como "alunos problema". Tais re-
sultados foram comparados com urn outro grupo de criancas da mesma
escola ("normais"), o chamado "grupo de controle".

Da Matta (1999) testa dois blocos de sentencas: sentencas dos "bichi-
nhos", inspiradas no trabalho original de Correa (1989) e sentencas (seu

1' A esse respeito, é interessante salientar aqui o ex. (8), de N., em que a crianca chega ate a
produzir espontaneamente urn enunciado que, a principio, poderia ser considerado nao aceitavel,
exatamente por violar a s-selecan do verbo comer. Entretanto, se se considera o contexto ludic() em
que tal enunciado foi produzido, a liberdade de combinacoes possiveis (gramaticais) e aceitas pelo
adulto é ainda maior.
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chamado "segundo bloco") corn SNs corn traco humand como: "0
menino que chamou a menina abriu a porta". 0 teste de compreensdo foi
feito atraves de perguntas, alp& a leitura das sentencas corn relativas. Para
a sentenca "0 cavalo que pulou a cerca derruba a galinha", pergunta-se:
"quem pulou a cerca?". A resposta, segundo a autora, permitiria verificar o
preenchimento do SN relativizado, alem da pergunta "Quern derruba a
galinha?", que permitiria verificar a compreensao da estrutura da sentenca
matriz. Os grupos de fatores testados foram: o preenchimento da catego-
ria vazia na oracao relativa, a animacidade do antecedente, e a restritividade.

Em suas conclusoes dos resultados obtidos, afirma a autora que o indi-
ce de acerto foi maior no preenchimento da categoria vazia na posicao de
objeto, ao contrario de sua expectativa de que as relativas corn categoria
vazia na funcao de sujeito teriam urn melhor desempenho.

Com relacao a animacidade do antecedente, confirma os resultados de
Correa (1989), ja que o indice de acertos corn o fator [-F animado] foi me-
nor do que o do acerto das relativas corn SN [-animado]. De fato, Correa
(1989) ja havia previsto que este fator é significativo: as sentencas corn
dois SNs [ +animado] e urn SN [-animado] sao de compreensao mais facil
do que as sentencas corn tres SNs, todos [-I- animado].

Quanto ao fator restritividade, afirma Da Matta (1999) que pareceu
nao interferir na compreensao das sentencas nos dois grupos de sujeitos, o
que poderia contrariar, segundo a autora, a hipOtese de que as relativas
encaixadas centrais seriam mais dificeis a compreensao dos sujeitos do que
as ramificacoes a direita. De fato, isso nao e confirmado nos dados de pro-
ducao como os deste estudo, ern que as ramificacoes a direita (sem
encaixamento na S matriz) predominam de forma quase absoluta.

Em sua interpretacao de alguns de seus resultados, Da Matta
(1999:119) considera que algumas diferencas de desempenho dos entre-
vistados "extrapolam a questao sintatica". A autora comenta que os resul-
tados diferiam quando se tratava de sentencas do primeiro grupo (aquelas
dos "bichinhos"), em comparacao corn as sentencas do segundo grupo (aque-
las corn SNs [-I-Humano]). A interpretacao da autora e que as primeiras
seriam "bizarras" , apesar de ambas conterem a mesma organizacao estru-
tural, as do segundo tipo estariam "mais prOximas a situacoes vivenciadas
pelos entrevistados" Da Matta (1999:120).
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Independentemente dessa possibilidade, que teria origem na
metodologia adotada, convem observar que nas sentencas do grupo 1 da
autora, o mesmo fenomeno relativo a estrutura argumental dos verbos se
repete. Em todos os casos havia mais de urn SN potencialmente adequado
para o preenchimento, tanto do argumento interno, como do externo.

Apesar de se basear em dados como estes, de compreensao, a autora
afirma que construcoes corn relativas "nao aparecem, ou aparecem espora-
dicamente, em dados de producao, dada a possibilidade das mesmas serem
substituidas por estruturas mais simples." (Da Matta, 1999:147). Entre-
tanto, tal conclusdo contraria as descobertas de estudos baseados em da-
dos naturalistas, observacionais, como os aqui explorados, em que as rela-
tivas tern um papel importante na expansdo dos enunciados infantis desde
os 3;0 de idade.

Relativas "dificeis" sac) obviamente aquelas de sintagmas preposicionais
consideradas como "padrao" na bibliografia sobre o tema (cf. estrategia 8 ",
mencionada na secao 1). Sabe-se que na lingua falada, registro informal,
elas praticamente inexistem nos dias atuais. Sua dificuldade é clara quando
se considera a aquisicao da escrita.

Isto foi demonstrado por Correa (1998)13, que em seu longo estudo
variacionista elaborou tambem uma avaliacao de 50 narrativas orais e 45
escritas coletadas entre escolares do primeiro grau (da a 8' serie, escola
publica) e informantes adultos nao escolarizados. Urn de seus metodos
para coleta dos dados foi apresentar uma peca de teatro encenada apenas
corn gestos, para que os informantes reproduzissem em textos (falados,
bastante informais, ou escritos) o que haviam visto.

A principal hipotese da autora, confirmada no final da pesquisa, e de
que a educacdo formal desempenha urn papel importante na variacao das
estrategias de relativizacao do PB.

Alem daqueles dados, a autora comparou-os com dados de alunos do
segundo grau (adolescentes e jovens), atraves de 90 exercicios de preenchi-
mento de lacunas e producao livre corn parafrases. Analisou ainda dados
de 15 inqueritos do NURC corn adultos escolarizados.

Seu objeto de estudo sao as relativas preposicionais, aqui nao tratadas,
por sua quase total ausencia nos dados da lingua falada das criancas peque-

13 Embora haja coincid'encia de sobrenomes, note-se que sao duas autoras diferentes.
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nas. A autora compara as estrategias de relativizacao, tanto vernacular
como padrao, segundo o criterio de Tara llo (1983).

Entre seus resultados, ressalte-se que tanto os dados dos alunos do
primeiro grau como os dos informantes adultos nao escolarizados mos-
tram que os mesmos usam apenas a relativa sem a preposicao (estrategia
vernacular), enquanto que todos fazem bastante use das relativas de sujei-
to e de objeto, ja presentes desde a infancia, como comprovam tambem os
dados deste estudo.

Correa (1998) conclui seu estudo confirmando a hipOtese de que
somente no segundo grau que os jovens brasileiros vao aprender a relativa
padrao, corn pronome relativo e preposicao.

Segundo a autora, mesmo nas relativas nao preposicionais, como as de
sujeito e de objeto, no vernaculo, em todas as relativas, o que se relativiza
é a funcao de topics°, como o aqui proposto (secao 1).

3. Conclusoes

De acordo corn o exposto nas secoes precedentes, os dados de produ-
(do espontanea falam a favor da facilidade da estrategia de relativizacao
vernacular no PB falado, proposta por Kato (1993) e Kato et allii (1996),
estrategia esta encontrada nos dados espontaneos de criancas ao redor dos
3;0 de idade. Assim, as primeiras relativas apresentam derivacao seme-
lhante a das sentencas clivadas e sao bastante produtivas nos dados de
criancas pequenas, mesmo aquelas criancas diferentes entre si, quanto ao
ritmo de seu desenvolvimento linguistic° (cf. secao 1) De fato, a expansao
dos enunciados infantis deve muito aos processos de coordenacao, de
clivagens e de relativizacoes, como se procurou demonstrar aqui.

Por outro lado, persistem ate quase a idade adulta dificuldades corn
relacao ao dominio da chamada relativa padrao, como o estudo de Correa
(1998) pode comprovar, ao lado das dificuldades de compreensao de algu-
mas relativas, como os demais estudos vistos na secao 2 podem mostrar.

Como sempre, os fatos de aquisicao, comparando-se producao corn
compreensao, nao sao nunca tao simples como o pesquisador gostaria que
fossem, mas, para seu desgosto, muitas vezes resistentes as suas expectati-
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vas. Alguns chegam mesmo a ser ceticos sobre a possibilidade de dados de
producao poderem ser comparados aqueles de compreensao. Entretanto, a
teoria da gramatica nao se propoe como urn modelo explicativo de apenas
urn desses lados do complexo fenomeno da linguagem, podendo contri-
buir para urn entendimento dos fatores envolvidos nos dados lingiiisticos
oriundos de ambas as circunstancias.

Como si tendeu mostrar neste estudo, ha relativas que sao "faceis"
e ha as que "dificeis" na aquisicao do PB, estas ate mesmo para adul-
tos." Identificar e separar essas duas possibilidades nos dados de cri-
ancas, ou adolescentes, sao tarefas que dependem nao so da metodologia
adotada na pesquisa, do tipo da pesquisa (se sobre gramatica, se sobre
processamento)I5, como tambem de uma minuciosa analise da estrutura
dos diversos tipos de relativas, e de suas inter-relacoes corn outros fenorne-
nos coexistentes (e contemporaneos durante a aquisicao) na gramatica dos
sujeitos de cada pesquisa.

No caso das sentencas complexas corn relativas, o use de uma ou ou-
tra estrategia (vernacular, ou padrao), a estrutura argumental dos verbos
(tanto da sentenca matriz, como da relativa), aliada a quantidade e nature-
za semantica dos SNs presentee, sao fatores importantes, quer para a sua
facilidade, quer para sua dificuldade.
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0 ADVERBIO ENTAOJA SE

GRAMATICALIZOU COMO CONJUN0.0?*

(Has the Adverbial Entith already become Grammaticalized as a Conjuction?)

Erotilde Goreti PEzArri
(Universidade Estadual Paulista-SJRP)

ABSTRACT: This study consists of an examination of the connector entio in Brazilian
formal spoken Portuguese. The objective is to arrive at a detailed description of the
syntatical and semantic behavior of this joining word and to ascertain whether it has
already become grammaticalized as a conjunction. The research base is a sample of the

minimum corpus of the Spoken Portuguese Grammar Project (PGPF). The text is
organised in four parts. In the first, the objectives are set out in relation to the hypotheses

underpinning the work; on the second, the methodological procedures and investigative
techniques are presented; the third part consists of a description of the use of this conector in

spoken Portuguese, and the concluding remaks summarise the principal consequences for a

more precise equating of the conclusive relationship obtained by means of the connectorentao.

KEY-WORDS: conclusive conjunction, gramaticalization, entdo, logo.

RESUMO: Este estudo limita-se ao exame do conector entio no portugues falado culto
do Brasil. 0 objetivo e fornecer uma descried° detalhada do comportamento sintatico-
semantic° desse juntor e verificar se ja se gramaticalizou como conjuncao. 0 universo de
pesquisa é uma amostragem do corpus minimo do Projeto de Gramatica do Portugues
Falado (PGPF). 0 texto se organiza em quatro partes. Na primeira colocam-se os objetivos

em face das hipoteses de trabalho; na segunda apresentam-se os procedimentos metodologicos

e tecnicas de investi gezedo; a terceira parte constitui uma descried° do use desse conector no

portuguer falado e, nas consideraeoes finais, resumem-se as principais conseqiiencias para um

equacionamento mais preciso da relaedo de condusdo obtida por mein do conector

PALA VRAS-CIL4 conjunedo conclusiva, gramaticalizaedo, entdo, logo.

* Este texto é uma adaptacao do trabalho de pesquisa desenvolvido para o Projeto de Gramatica
do Portugues Falado (PGPF), ji concluido, intitulado Construcoes conclusivas no portuglia falado, a ser
publicado no v. 8 da Gramatica do Portugues Falado, organizado por ABAURRE. Agradeco as criticas
e sugestoes dos pareceristas anonimos, que me permitiram rever alguns pontos obscuros; os que
ainda permanecerem sao de minha inteira responsabilidade.
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Introducao

Uma categoria lingaistica que exemplifica bem o principio da nao-
biunivocidade entre forma e funcao é o das conjuncoes. Em razao disso,
pouco clara a delimitacao do conceito nas gramaticas do portugues, que
freqiientemente esbarram na falta de criterios claros e explicitos de delimi-
tacao e na indicacao de subcategorias bem definidas. A falta de correspon-
dencia entre as relacoes de dependencia semantica e dependencia sintatica
tem motivado um tratamento escalar e nao discreto para a classe (Halliday,
1985; Lakoff, 1984), e sua interacao corn determinacoes discursivas
(Matthiessen & Thompson,1988) aponta para o carater multifuncional da
conjuncao em funcao de seu uso nos dominios referencial, epistemico e
ilocucional (Sweetser, 1991). Alem desse caracter escalate multifuncional,
é possivel questionar a prOpria nocao de conjuncao, quando se trata, espe-
cificamente, do nexo conclusivo: a relacao se estabelece mediante o uso de
adverbios ou de verdadeiras conjuncoes?

Urn problema a mais nesse ambito especifico da relacao conclusiva é a
escassez de trabalhos especializados. Geralmente os estudos sobre conjun-
coes ou operadores argumentativos se restringem a e, ou e mas e aos opera-
dores de causa/explicacao. Informacoes mais especificas sobre as conclusi-
vas, obtem-se, ainda que rarefeitas, nas gramaticas tradicionais, cujos cri-
terios, sabe-se bem, nem sempre sao definitivos, tornando-se, por isso
mesmo, pouco operacionais.

Pareceu-nos, assim, que, na busca de clareza e precisdo de criterios
que possibilitem esclarecer se o nexo conclusivo estabelecido porentao é de
fato efetuado por uma verdadeira conjuncao, o melhor percurso e verificar
o comportamento sintatico-semantico desse operador, mediante alguns
criterios que definem o que chamamos de conjuncao. 0 objetivo final é
fornecer indicacoes funcionais das expressoes corn entiio no portugues fala-
do que manifestam o nexo conclusivo.

Este texto se organiza em quatro partes. Na primeira, colocam-se os
objetivos em face das hipoteses de trabalho, na segunda apresentam-se os
procedimentos metodologicos e tecnicas de investigacao, a terceira parte
constitui uma descricao dos resultados do levantamento e, nas consideraL
toes finais, resumem-se as principais conseqiiencias que permitem urn
equacionamento mais preciso da relacao de conclusao obtida por meio do
conector enteio.
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1. Hipoteses e proposta de trabalho

De acordo corn Ilari (1996b), é sabida a dificuldade de distinguir de
maneira estanque as nocoes que seriam recobertas pelas varias classes de
conjuncoes subordinativas, nocoes que freqiientemente se imbricam reci-
procamente. 0 conceito de causa, por exemplo, envolve anterioridade no
tempo e condicao; assim nao estranha que o locutor possa, ao explicitar
uma relacao cronolOgica entre dois fatos, implicitar que eles se relacionam
causalmente. Tambem nao estranha que a causa possa formular-se como
uma condicao.

As conjuncoes exibem ainda urn outro tipo de sincretismo, mais sutil,
que resulta da confusao entre o dictum e o modus; em outras palavras, resul-
ta de confundir uma relacao objetiva entre fatos que "existem no mundo",
corn uma relacao entre momentos de uma argumentacao. Muitas vezes os
fatos e a argumentacao tem orientacoes opostas. Assim urn conectivo pode
desenvolver um valor tipicamente argumentativo em paralelo a urn valor
denotativo definido sobre uma realidade externa a linguagem. Urn exem-
plo disso e o operador entdo, que geralmente anuncia nao so uma conseqii-
encia factual, mas tambem uma conclusao do falante.

Assim uma mesma conjuncao pode ser usada para formular um con-
teudo (nivel do dictum) ou para pontuar um processamento textual (nivel
do modus). Mao se pode concluir, no entanto, que haveria correspondencia
biunivoca entre coordenacao e subordinacao de urn lado e dictum e modus
de outro, mas devemos analisar nesses dois niveis qualquer ocorrencia de
conjuncao. Pode-se dizer que esses dois niveis se correlacionam ao que
Halliday & Hasan (1976) entendem por funcao ideacional e funcao
interpessoal da linguagem. No primeiro, as predicacoes coordenadas cons-
tituem eventos e a coesao que fluff naturalmente da relacao conjuntiva
deve ser interpretada como significados, entendidos como a representacao
da realidade externa, que o falante experiencia; no segundo, constituem
eventos lingiiisticos, ja que se referem a organizacio que 0 falante imprime
a seu discurso, caso em que a coesdo deve ser interpretada como uma rela-
cao entre significados, entendidos como a representacao que o falante ela-
bora da situacao de interacao. Neves (1997) acrescenta ainda que a nocao
de causalidade so pode ser investigada corn relacao a organizacao do dis-
curso, ai incluidas todas as questoes ligadas a distribuicao de informacao e

a orientacao argumentativa.
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Neste estudo, consideraremos, como hipotese a ser investigada, a pos-
sibilidade que a construcao conclusiva corn entao sustenta de, alem de ex-
primir o nexo semantic° de causa-consequencia (dictum), estabelecer uma
relacao de implicacao entre a proposicao antecedente e a consequente, ou
seja, exprimir uma relacao de inferencia entre proposicoes, em que a pri-
meira e uma das premissas e a segunda, a conclusao (Indus).

Outro aspecto que se deseja investigar e se o portugues conta real-
mente corn uma conjuncao entao legitima. A esse proposito, Carone
(1988:58-9) afirma que as conjuncoes sao geralmente expressoes que des-
lizaram de urn estatuto de adverbio para o de conjuncao. Seu valor de
origem perdura na mobilidade de que sao dotadas, mais caracterizadora
do adverbio. Os operadores que atuam como elementos de coesao entre
partes de urn texto, como alem disso, apesar disso, em vez disso, pelo contrario,
ao contrario, ao mesmo tempo, desse modo, assim, entdo, alias, situam-se na faixa
de transicao de adverbio para conjuncao. Como termos hibridos, partici-
pam da natureza do adverbio e da natureza da conjuncao: exprimem cir-
cunstancias varias, mas comportam-se como elementos de coesao, a cami-
nho de cristalizarem-se, ou, preferencialmente, gramaticalizarem-se como
conjuncoes coordenativas. E fundamental percebermos que esse valor
coesivo advem de seu carater anafOrico, explicit° ou implicit°.

Carone defende a ideia de que a conjuncao coordenativa integra a
segunda oracao coordenada, pois o processo de coordenacao de oracoes
ocorre de acordo corn as seguintes etapas:

a) urn termo de valor adverbial, pertencente a estrutura da segunda
oracao coordenada, reitera a primeira oracao como urn todo;

b) esse termo é, portanto, urn representante da primeira oracao den-
tro da segunda;

c) esse circunstante entra em processo de cristalizacao, no decorrer
do qual se desvanece paulatinamente a nocao de que ele e uma
anifora da oracao inicial;

d) ao mesmo tempo ganha forca sua funcao "relacionadora": e urn
lac° que a segunda oracao estende para agarrar-se a oracao inicial;

e) completando-se o processo, esta criada mais uma conjuncao
coordenativa, morfema que faz parte da segunda oracao coordenada.
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Esse programa esta de acordo com urn dos principios do processo de
gramaticalizacao: o de unidirecionalidadel. Segundo Hopper & Traugott
(1993), no nivel morfologico, as fases por que passa um item lexical antes
de se transformar numa unidade funcional podem, em certos casos, ser
rigidamente ordenadas de modo a bloquearem automaticamente o per-
curso inverso conforme a escala: ITEM LEXICAL > PALAVRA GRAMATICAL >

CLITICO > AFIXO FLEXIONAL. No caso de conjuncoes, especificamente das
conclusivas, o que poderia ocorrer e urn subtipo de gramaticalizacao que
Hopper & Traugott (op. cit .) denominam recategorizacdo sintatica, proces-
so mediante o qual urn item lexical muda as propriedades gramaticais que
o incluem numa determinada classe para integrar-se em outra, conforme a
seqiiencia: CATEGORIA MAIOR (Nome, Verbo, Pronome) > CATEGORIA MEDI-

ANA (Adjetivo, Adverbio) > CATEGORIA MENOR (Preposicao, Conjuncao). 0

processo diacronico de recategorizacao sintatica é o que melhor explica a
transformacao, a que alude Carone (1988) mediante a qual locucoes ad-
verbiais passam a exercer funcao de conjuncao.

Assim entre os operadores discursivos que, na opiniao da autora, ja se
cristalizaram como conjuncao, mencionam-se no entanto, por conseguinte, en-
tretanto , contudo, todavia, porem e portanto. Como suspeitamos de que poucos
operadores de conclusao podem de fato ser classificados como verdadeiras
conjuncoes, tracamos como urn outro objetivo deste trabalho verificar se o
conector entao manifestado no corpus finalizou o processo de gramaticalizacao,
mencionado por Carone (1988).

Em suma, o proposito deste trabalho e verificar, por urn lado, os niveis
de atuacao da relacao semantica de conclusao indicada por entao, como
subproduto da relacao de causa-conseqiiencia, e, por outro, o grau de
gramaticalizacao desse operador na modalidade culta falada do portugues.

2. Procedimentos metodologicos e universo de investigagao

0 universo de pesquisa e uma amostragem representativa do corpus
minimo do Projeto de Gramatica do Portugues Falado, composto por tees
tipos de inquerito: Elocucoes Formais (EF), Dialogo entre Informante e

Mencionar o principio de unidirecionalidade nao implica, aqui, assumir que, diacronicamente,
sua aplicacao possa ser verificada sem restricaes.
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Documentador (DID) e Dialog() entre dois Informantes (D2), que cons-
titui o chamado corpus compartilhado do PGPF que vem sendo exaustiva-
mente descrito. Este consiste, por sua vez, numa amostragem operada so-
bre o material colhido pelo Projeto NURC/Brasil a partir de entrevis-
tas corn informantes adultos cultos de cinco capitais brasileiras. Sao
eles: de Porto Alegre: EF-278, DID-045, D2-291; de Rio de Janeiro:
EF-379, DID-328, D2-355; de Sao Paulo: EF-405, DID-234, D2-
3603; de Recife: EF-337, DID-131, D2-005; de Salvador: EF-049,
DID-231, D2-098.

A vocacao empirico-descritiva deste trabalho, torna imperiosa a ne-
cessidade de tratamento estatistico. Para facilitar o trabalho, o recurso mais
indicado e o use de urn tratamento eletronico de processamento. Empre-
gam-se, portanto, alguns programas do Pacote VARBRUL (Sankoff, 1975),
mais especificamente, o Makecell, para o levantamento de frequencias sim-
ples e o Q-edit para o registro em arquivo de dados. Esse programa estatis-
tico remete diretamente a analise variacionista, que analisa grupos de fato-
res em funcao de uma variavel dependente. Desnecessario dizer que o tra-
tamento estatistico funciona, aqui, apenas como uma ferramenta muito
limitada em funcao dos recursos do programa, e tern a funcao especifica de
dar sustentacao empirica as afirmacoes que se fizerem sobre o comporta-
mento sintatico-semantico do juntor entdo.

A analise dos dados se servira de alguns fatores, vistos mais como
correlativos que como condicionadores.

0 fato de logo ser considerada a conjuncao conclusiva por excelencia,
levou-nos a estabelecer, como urn dos fatores, a possibilidade de o conector
entdo se alternar, na mesma posicao, corn esse juntor prototipico, manten-
do-se a identidade semantico-discursiva da relacao entre as oracoes. A
prototipicidade de logo se explica em funcao de cinco parametros funda-
mentais que, juntos, demonstram estar completo o processo de
gramaticalizacao de logo, havendo, portanto, no portugues, urn caso de
polissemia na expressao adverbial e na conjuncional:

i) Nao apresenta mobilidade no interior da sentenca que inicia:

(1) a. 0 narciso é uma flor, logo pertence ao reino vegetal.

b. *0 narciso é uma flor, pertence, logo, ao reino vegetal.
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ii) Nao pode ser precedido de outra conjuncao, como a aditiva:

(1) c. *0 narciso I uma flor, e logo pertence ao reino vegetal.

iii) Pode coordenar termos, como as demais conjuncoes coordenativas
(e, ou e mas):

(1) d. Voce esta sentindo a sua emoctio, dai ser mais fidedigno, logo mais verdadeiro.

iv) Nao aceita focalizadores, como adverbios de inclusao /exclusao,hedges
e clivagem:

(1) e. *0 narciso é uma flor e logo que pertence ao reino vegetal.

Tendo em vista os tracos que compoem a prototipicidade de logo, aci-
ma mencionada, estabeleceu-se, como hipotese de trabalho, que a
gramaticalizacdo do juntor, objeto deste estudo, deveria acompanhar o
comportamento sintatico do modelo, em funcao dos seguintes fatores: 1) a
possibilidade de o conector ser antecedido por e, considerando a hipotese
de que a presenca de urn juntor elimina automaticamente a necessidade de
urn segundo, a menos que exercam diferentes funcoes; 2) o nivel estrutural
da coordenacao, se oracao ou termo, considerando que a juncao corn e, ou e
mas, coordenativos prototipicos, realiza-se em varios niveis estruturais; 3)
corn base no fato de que elementos ja gramaticalizados como conjuncoes
ocupam uma posicao fixa, a inicial na apOdose, analisa-se a mobilidade dos
juntores corn o objetivo de verificar se ainda preservam o carater adverbial,
uma vez que a maioria das conjuncoes, como termos hibridos, participam
tanto da natureza do adverbio quanto da de conjuncao; 4) tendo em vista
essa natureza hibrida das conjuncoes e o fato de os adverbios permitirem
focalizacao por meio de clivagem ou de particulas especiais, propusemo-
nos verificar como se comportam os juntores conclusivos em relacdo a esse
aspecto. Foram assim considerados mais dois grupos de fatores: a possibi-
lidade do use de clivagem e a de restricao e precisdo por meio de adverbios
de inclusdo/exclusdo (Ilari et al,1996a).

Considerando-se agora a questa() coordenacao versus subordinacao, sabe-
se que a subordinacao constitui urn Unico ato de fala e, por isso, a ordem
dos elementos é semanticamente irrelevante, o mesmo, no entanto, n5lo
acontece corn a coordenack, circunscrita aos juntores mais prototipicos,
como e, ou e mas. A impossibilidade de inversdo colocaria os conclusivos na
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classe prototipica, razao.por que se analisa tambem a possibilidade de in-
versa° da ordem dos elementos ligados pelo juntor em pauta.

Incluiu-se ainda como fator de analise a possibilidade de a conjuncao
iniciar respostas a perguntas especificas, conforme sugerido por Ilari
(19966:26), ao afirmar que as conjuncoes `perguntiveis' podem comparti-
lhar alguma propriedade semantica comum. Seguindo ainda o roteiro su-
gerido por esse autor, foram considerados mais tres grupos de fatores rela-
cionados a propriedades semanticas dos conectores. Urn deles refere-se a
argumentatividade, ou seja, a capacidade da conjuncao de contrastar duas
orientacoes argumentativas e ao mesmo tempo relacionar um argumento
e sua conclusao. Urn outro fator diz respeito ao modus, ou seja, a possibili-
dade de o juntor transpor para o texto o seu sentido literal. Como Ultimo
fator, verificou-se a possibilidade de essas formas conjuntivas estabelece-
rem pressuposicao, ou seja, se a presenca da conjuncao e determinante
para desencadear o aparecimento de pressupostos numa das sentencas que
une sintaticamente.

3. 0 use do juntor entao no portugues falado

A forma entdo tern sido objeto de atencao de virios estudiosos entre
eles Martelotta (1996) e Risso (1996). Risso, por exemplo, enquadra-a no
conjunto dos marcadores conversacionais que funcionam como unidades
seqiienciadoras para criar uma relacao coesiva entre partes do texto, esta-
belecendo aberturas, encaminhamentos, retomadas e fechos de tOpico. 0
articulador entilo se alinha corn as conjuncoes e adverbios deiticos locativos
ou temporais. Move-se da frase para o texto corn consideravel flexibilidade
e pode escopar ou articular porcoes discursivas de diferentes proporcoes.
Resumindo muito o trabalho de Risso, observamos que entio pode atuar
nos niveis frasal e textual, exercendo, naquele, a funcao de urn adverbio
deitico de tempo e assumindo, neste, a de urn operador argumentativo, na
expressao de uma dependencia lOgico-semantica de decorrencia, conclusao
ou resultado, assentada na relacao de implicatividade entre fatos ou argu-
mentos, dentro da proposicao.

0 interesse especifico deste trabalho esti voltado apenas para a funcao
de articulador da relacao lOgico-semantica de conclusao entre oracoes. Nesse
ambito mais restrito, como ja observado anteriormente, sao poucos os
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gramaticos que consideram entilo conjuncao conclusiva (cf. Kury, 1985;
Savioli, 1985 e Macambira, 1970); no entanto, a para essa direcao que os
dados indicam o percurso dessa forma, em curso de gramaticalizar-se de
fato como conjuncao coordenativa.

Ha varias evidencias que apontam para a caracterizacao conjuncional
de entdo. Uma delas e o fato de poder ser substituida por logo em 93,3%
das ocorrencias, o que na_o é possivel nos casos em que ainda veicula o valor
temporal, como se observa em (2) abaixo.

(2) L2 houve uma serie de irrel irregularidades...nas lisl na apresentacao da lista de

classificacao irregularidade foi engano...no no no fazer...na conftccao da lista...de de
aprovados houl houv/ comecaram a haver alguns enganos...entao o pessoal que mandl

entrava corn mandado de segurania...dizendo que foi contado pontos errados...enGAnos

simples comuns eh aritmetica (as vezes) de somar o nzinzero de pontos...entao eles entraram

corn mandado de seguranca...anulando aquela lista de dassificacao...e entao havia pu-

blicacao de outras...e assim foi indo e::e a de acordo corn o edital a validade I dois anon

DA publicacao...dos resultados...da lista de aprovados...entao corn a: :com esta...com este

recurso de mandado de seguranca...nao foi proprianzente o recurso foram coisas que real-

mente aconteceram...(D2-SP-360:593).

Nesse exemplo pode-se notar que enteio indica uma sucessividade en-
tre o momento de cieteccao de erros e a entrada do pessoal corn mandato
de seguranca. Claro que ha uma relacao de implicatividade entre os con-
taidos das duas sentencas, mas entao ainda preserva a nocao temporal ori-
ginal. No entanto, esse sentido esti desaparecendo e paulatinamente tam-
ban desaparece a nocao de que entiio e uma anafora da oracao inicial.

Sabe-se que a unidirecionalidade que goverria o processo de
gramaticalizacao opera nao somente sobre a alteracao de estatuto de cate-
goria gramatical, mas tambem sobre o de categorias semanticas, como se
observa na escala PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAc0 >
TEMPO > QUALIDADE (cf.Heine, Claudi & Hiinnemeyer, 1991). E o

que se verifica corn logo. A conjuncao prototipica, diacronicamente origi-
nada do substantive latino locus, aplicou-se parte significativa da escala:
um item lexical de referencia espacial, ao mudar de categoria, levou consi-
go a alteracao de valor semantic° que ainda hoje o adverbio logo mantem;
este se recategorizou, passando a conjuncao corn o valor de conclusao, que
traz implicita, necessariamente a memoria temporal do adverbio. Tudo
indica que o mesmo processo pode estar se aplicando ao enteio.

X00
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Nao obstante, a preservacao da nocao original de tempo ainda se veri-
fica em um pequeno ntimero de ocorrencias, equivalendo a 20% dos usos.
Pode-se observar a conservacao das propriedades adverbiais de entao nos
seguintes aspectos: 1) pode ser potencialmente antecedido pore em 80%
das ocorrencias, como a de (3), ainda que o levantamento nao tivesse acu-
sado nenhum caso; 2) os casos que nao admitem essa anteposicao manifes-
tam valor de inferencia, como (4), tendo perdido ja o seu carater adverbial.

(3) L2 é... ((risos)) exatamente se a gente for parar para fazer as coisas calmamente nao
da...pura e simplesmente nao da...[e) entao a gente corre depressa vai para o carro troca
de roupa correndo faz isso faz (nao sei que to td) (D2-SP-360: )

(4) hoje em dia se voce depois passou uma epoca que voce is ao cinema tinha que ficar de pi
numa fila eNORme...ndo entao nao era divertimento aquilo...era::eu acho que era
nem divertimento ((ruidos)) passava porque a pessoa ficava cansada de ficar em fila
adquirir ingresso ficava na fila de ingresso (DID-SP-234:582)

Esse operador coordena apenas oracoes, nunca termos, o que reforca
seu carater de circunstancial. Por outro lado, apresenta algumas interseccoes
com as conjuncoes, como a resistencia a clivagem, ji que 80% das ocorren-
cias nao admitem tornar-se foco da sentenca.

Acrescente-se ainda que entao nao aceita restritores; no valor de con-
juncao, entao nao pode ser escopada por adverbios focalizadores, como so,
inclusive, ate, mesmo, precisamente e exatamente. Esse comportamento aproxi-
ma mais essa forma do estatuto de conjuncao.

0 exame dos dados permite observar ainda que esse operador pode
relacionar dois estados de coisas (conteudos), como (5) e urn estado de
coisas e uma inferencia, como (6).

(5) tudo que tinha...peguei todos os requisitos.. fiz ((risos))...estudei bem fiz um estudo certi-

nho para ver qual era a melhor e foi determinado.. foi visto que aquela era melhor..entio
foi posto quer dizer nao foi uma escolha...fsem base) (D2-SP-360:398)

(6) se eu comeco a a a a pensar em estatistica se vera que o lugar mais peri goso do mundo é a

cama...porque noventa por cento das pessoas morrem na cama...entio e o lugar mais
perigoso...nao va pra cama que voce nao morre...bem (D2-RE-05:105)

Vale observar, no entanto, que em (5) entao admite ser escopada pelo
focalizador so. Esse dado revela a imbricacao de uma relacao cronologica na
relacao de implicatividade estabelecida entre os fatos. Essa imbricacao, que

0
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traz a memoria o valor adverbial temporal mesclado ao de conjuncao, sugere
que o grau de gramaticalizacao da forma e menor aqui e mais forte quando

entdo relaciona momentos de uma argumentacao, como em (6). Corn efeito,
quando essa relacao argumentativa e acionada pelo conector, fica excluida
qualquer possibilidade de este ser precedido por urn focalizador,bem como
pela aditiva e. Ja essa exclusao nem sempre ocorre quanto o juntor anuncia
uma conseqiiencia factual, como em (5), em que podem entrar tanto o
focalizador quanto o e, ou como em (7), em que apenas o e parece ser possivel,

por nao estar co-presente a ideia temporal. No continuum de gramaticalizacao,

a ocorrencia (7) parece estar a meio caminho entre (5) e (6).

(7) sabenzos que a inflaccio... reduz o poder aquisitivo do nosso POIJO entio anualmente
o governo... estabelece... os chamados... reajustes... salariais (DID-RE-131:103)

A orientacao argumentativa que se projeta no emprego de entdo

relevante para relacionar um argumento e seu fim. Ha argumentatividade
sempre que esse operador indica uma conclusao por inferencia. Isso ocorre
em 46,6% dos casos, conforme se pode verificar em (6), em que o argu-
mento de `noventa por cento das pessoas morrerem na cama' implica a
conclusao cama é um lugar perigoso', ou seja, a conclusao e uma inferencia

que o falante faz corn base no que foi afirmado na proposicao precedente.

Interessante notar que algumas ocorrencias corn entdo, que indicam
conclusao por inferencia, implicam uma circularidade de raciocinio
argumentativo nos seguintes termos: o locutor inicia a argumentacao corn
a sentenca que indica conclusao do raciocinio, que, em (6) acima, e [o
lugar mais perigoso do mundo e a cama]; em seguida apresenta a causa
dessa conclusao [porque noventa por cento das pessoas morrem na carnal
e retoma a conclusao introduzida por entdo, levemente modificada na for-
ma [entao e o lugar mais perigoso]. Todo esse raciocinio e verbalizado para
"provar" que nao se deve tirar conclusoes de base estatistica. Esse mesmo
movimento argumentativo pode ser observado tambern em (8).

(8) L2 foi bem pensada bem escolhida e realmente a menina gosta muito...eeu pensei que ela

fosse ter problema porque ela nao fala muito...ela fala muito pouco ela fala urn...vocabulario

dela é composto por umas quarenta palavras mais ou menos...e ela redo fazfrase...entao

eu pensei que ela fosse ter dificuldades na escola...por causa disco nao nao nao tern gosta

muito...(D2-SP-360:407)
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Como ja observado, nao se pode alterar a ordem das oracao, quando a
segunda indica conclusao, caso em que se mantem a ordenacao real causa/
conseqiiencia para preservar a dire* argumentativa; por essa razao tam-
bem se repete a oracao conclusiva, mesmo que ja tenha sido enunciada
antes. Assim em (8a), que e uma simplificacao de (8), a circularidade
argumentativa parece ser necessaria para que a representacao lingiiistica
mantenha uma relacdo de iconicidade corn os fatos descritos.

(8)a ela nao fala muito...ela fala muito pouco ela fala um...vocabuleirio dela é composto por

umas quarenta palavras mais ou menos...e ela ndo faz frase...entao eu pensei que ela
fosse ter dzficuldades na escola

(8)b * entao eu pensei que ela fosse ter dificuldades na escola, ela fala muito pouco ela fala
um...vocabulario dela é composto por umas quarenta palavras mais ou menos...e ela nao
faz frase

Mesmo se invertermos a ordem das oracoes corn relacao ao conectivo,
a estranheza permanece; confira (8)c.

(8)c *eu pensei que ela fosse ter dificuldades na escola, entao ela fala muito pouco ela fala
urn...vocabuleirio dela e composto por umas quarenta palavras mais ou menos...e ela nao
faz frase

Corn o juntivo entilo a proposicao resultante pode estabelecer algum
conterado pressuposto, alem de urn valor de implicacao entre as oracoes,
conforme se verifica em (9).

(9) ... aquela sinalizacao feita na Salvador-Feira é exatamente um /uma sinalizaceio feita
para estradas de GRANde movimento... entao ela foi pintada com uma tinta especial...
com pelicula grossa... (D2-SSA-98:221).

0 que fica pressuposto e que "estradas de muito movimento tem uma
sinalizacao especial". Ora, a Salvador-Feira e uma estrada de grande movi-
mento, portanto foi pintada (sinalizada) corn tinta especial.

Consideracoes finais

Como expusemos na introducao, a principal proposta deste trabalho
foi detectar corn mais precisao os criterios que possibilitem esclarecer se o
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nexo conclusivo expresso por entdo é de fato efetuado por uma emergente
conjuncao entdo. A base dessa proposta foi uma descricao do comporta-
mento sintatico-semantico desse operador, mediante alguns criterios que
definem o que chamamos de conjuncao conclusiva prototipica.

Consideramos logo como o conector prototipico no estabelecimento de
relacoes conclusivas, nao apenas em funcao de estar menos sujeito a outros
usos que nao a expressao exclusiva de valor conclusivo, mas tambem em
virtude de apresentar alguns tracos comportamentais que funcionam como
operadores por excelencia de uma conclusao. Esses tracos distintivos sao os
seguintes: 1) posicao fixa na sentenca, no inicio da apOdose, como as ver-
dadeiras conjuncoes coordenativas e, mas e ou; 2) possibilidade de coorde-
nar termos; 3) possibilidade de nao representar uma relacao anaforica corn
a oracdo inicial, em funcao de nao mais conservar valor de circunstancial;
4) possibilidade de nao permitir focalizacao, seja por meio de clivagem seja
por meio de adverbios focalizadores como so, mesmo, principalmente etc.

Como urn resultado da analise do comportamento do conector entdo,
em comparacao ao modelo prototipico, representado por logo, e possivel
atribuir os seguintes tracos gerais para o conector em estudo, conforme
tabela 01:

Tabela 01: Matriz de tracos de entio e logo.

Conector posicao
fixa

coordena
termos

perde o sentido
anaforico

Admite
focalizagio

Logo + + +

Entio

0 quadro demonstra corn clareza que a forma investigada ainda nao
logrou completar seu processo de gramaticalizaceao.

Se tentarmos tracar uma escala entre as duas etapas do processo, de
adverbio a conjuncao, e possivel alocarmos logo num polo, como a mais
tipica das conjuncoes conclusivas, ficando entdo na faixa media do processo
de transicao, de acordo corn o seguinte continuum:

Adverbio Conjuncao
por isso > entdo > portanto > logo
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Sobre logo, pode-se afirmar que, na funcao de operador discursivo, ja
deixou o estatuto de adverbio e se gramaticalizou como conjuncao, o que
significa exercer apenas a funcao de relacionar mediante urn valor conclu-
sivo duas proposicOes constituintes de um argumento. Sua convivencia
pacifica corn a forma original de adverbio indica tratar-se de urn caso claro
de polissemia2. Ja enteio, embora nao disponha ainda da capacidade de co-
ordenar termos, caminha para gramaticalizar-se como conjuncao; ressalte-
se, no entanto, que, mesmo como operador discursivo, mantem ainda o
valor temporal e anafOrico de circunstancial.

A forma enteio pode perfeitamente estabelecer relacao conclusiva, corn
a mesma distribuicao sintatica de logo nas estruturas sentenciais. Entretan-
to, os resultados analisados apontam para o fato de que somente esse valor
conclusivo nao autoriza afirmar que esteja concluido o processo de
gramaticalizacao desse operador como conjuncao.

Como element° coesivo, o conector analisado atua tanto na juncao de
estados de coisa quanto na de estados de coisa e atos de fala, comporta-
mento prOprio de juntores fartamente documentado na literatura por
Sweetser (1991), depois comprovado no portugues falado por Camacho (1998)
e Pezatti (1998) no estudo da conjuncao e disjuncdo respectivamente.
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Introducao

A caracterizacao socio-histOrica da realidade lingiiistica brasileira vem
atraindo a atencao de estudiosos ha mais de cem anos, e, no centro da
questao (ou, pelo menos, em seu ponto mais polemico), esta a relevancia,
ou nao, do papel desempenhado pelo contato do portugues corn linguas
africanas e indigenas na histOria lingaistica do Brasil. Ja no final do seculo
passado, Adolfo Coelho busca equacionar a questao atraves das semelhan-
cas entre o portugues do Brasil (doravante, PB) e os crioulos de base por-
tuguesa. 0 fi101ogo portugues destacava, na altura, como uma das "diver-
sas particularidades caracteristicas dos dialetos crioulos" que "se repetem
no Brasil (...) a supressao das formas do plural (...) que, quando se seguem
artigo e substantivo, adjetivo e substantivo etc., que deveriam concordar,
so urn toma o sinal de plural" (Coelho, 1880: 43 apud Tarallo, 1993a: 36).

No bojo do movimento de afirmacao de uma lingua brasileira, no
inicio deste seculo, Renato de Mendonca (1933) e Jacques Raimundo (1933)
chegam a atribuir a influencia das linguas africanas a motivacao de prati-
camente todas as caracteristicas que distinguem o PB do portugues euro-
peu (doravante PE). Na reacao que se segue, Serafim da Silva Neto (1963),
Gladstone Chaves de Melo (1946) e Silvio Elia (1979), embora admitam a
formacao de crioulos e semi-crioulos decorrentes do aprendizado imperfei-
to do portugues por falantes africanos, negam uma maior influencia destes
na constituicao do PB. Tal posicao se justifica pela imagem de unidade e
conservadorismo do PB por que militavam esses autores, decorrente de
uma visao de superioridade cultural do colonizador branco em relacao aos
aloglotas.

Mattoso Camara Jr. (1972 e 1976) tambem negara urn papel relevan-
te aos crioulos falados por escravos africanos no Brasil, em funcao do mo-
delo tecirico ao qual se .filiava, o Estruturalismo, que encerrava na lOgica
interna do sistema lingiiistico os fatores determinantes do desenvolvimen-
to historico da lingua. Desse modo, segundo Camara Jr., a influencia das
linguas africanas na constituicao do PB se resumiria a aceleracao de ten-
dencias prefiguradas no sistema lingiiistico do portugues.

No decorrer da decada de 80, os lingiiistas norte-americanos Gregory
Guy (1981 e 1989) e John Holm (1987) situam a questao da crioulizacao
nas variedades populares da lingua no Brasil. Para Guy, o portugues popu-
lar do Brasil (doravante, tambem PPB) seria resultante de urn processo
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previo de crioulizacao, iniciado de forma mais significativa a partir do se-
culo XVII, ao qual se seguiria urn processo posterior de descrioulizacao,
em funcao do prolongado contato do PPB com o portugues culto. Guy
fundamentou a sua hipotese em dados da formacao sOcio-econornica do
Brasil e buscou confirma-la atraves da analise de duas variaveis
morfossintaticas: a concordancia de numero no interior do Sintagma No-
minal e a concordancia sujeito-verbo. 0 quadro atual dessas variaveis se
constituiria, segundo Guy, da seguinte maneira: apos a perda das regras de
concordancia, decorrente do processo previo de crioulizacao, estaria em
curso urn processo de (re)aquisicao dessas regras a partir dos contextos em
que elas fossem mais salientes, caracterizando assim urn processo de
descrioulizacao, pois o processo de mudanca se daria em direcao a lingua
alvo: o portugues culto.

Contrario a essa posicao, Fernando Tara llo (1993a) argumentou que o
portugues do Brasil, ao inves de se estar aproximando do portugues euro-
peu, estaria se afastando dele. Tara llo baseou-se em suas analises das cons-
trucoes relativas e da retencao pronominal nas sentencas encaixadas e
matrizes, destacando o fato de que, enquanto no portugues europeu, a
retencao do pronome e muito baixa na posicao de sujeito e muito alta na
posicao de objeto, a tendencia no portugues do Brasil seria exatamente a
inversa: um incremento do use do pronome na posicao de sujeito e um
significativo decrescimo da retencao do pronome na posicao de objeto.
Desse modo, para Tara llo, a realidade linguistica brasileira caracteriza-se,
nao por uma aproximacdo, mas por urn afastamento em relacao ao que
seria a lingua alvo em urn processo de descrioulizacao do portugues do
Brasil: o portugues europeu.

Numa posicao proxima a de Tara llo, Anthony Naro e Marta Scherre
(1993) defendem resgatando a posicao de Camara Jr. e Silva Neto que
as mudancas que se observam no portugues brasileiro ja estariam
prefiguradas ao longo dos seculos no sistema linguistic° do portugues e
argumentam, contrariamente a influencia de processos previos de
crioulizacao, corn a ausencia de registros histOricos da estabilizacao de al-
gum crioulo em solo brasileiro. No piano linguistico, Naro & Scherre (1993)
procuram demonstrar que as mudancas que afetaram a concordancia no-
minal e verbal no Brasil teriam as suas origens, nao na simplificacao opera-
da pelo contato entre linguas, mas em mudancas foneticas que se teriam
iniciado em Portugal, sob a acao das forcas de uma deriva romanica.



100 D.E.L.T.A., 17:1

Considero que a dicotomia destacada por Guy entre as variedades
populares e variedades cultas do portugues no Brasil e fundamental para o
esclarecimento da questao. Em realidade, essa dicotomia perpassa, de for-
ma mais ou menos explicita, as varias posicoes que se alternaram ao longo
do debate'. Neste artigo, buscarei desenvolver esse ponto de vista, reto-
mando a visas:), que ja expressei em outras oportunidades, de que o proces-
so sOcio-histOrico de constituicao da realidade lingiiistica brasileira é
bipolarizado (Lucchesi 1994, 1996, 1998a e 1999, e Baxter & Lucchesi
1997). Assim sendo, no polo das camadas medias e altas da sociedade
brasileira, de urn lado, pode-se perceber, nos primeiros seculos da histOria
do Brasil, urn comportamento lingiiistico conservador de uma numerica-
mente bastante reduzida elite colonial, voltada para os paddies lingiiisticos
e culturais da Metropole. No polo das camadas populares, de outro lado,
ocorrem, desde os principios da colonizacao, drasticas transformacoes lin-
gaisticas, decorrentes do extenso, massivo e profundo contato do portugu-
es corn as linguas indigenas e africanas. Esse contexto sociolinguistico pro-
piciaria as condicoes para a ocorrencia de processos de transmissao
tica irregular, a partir da fixacao forcada de milhoes de africanos trazidos
para o Brasil como escravos2.

A forte influencia do contato lingiiistico circunscrita as variedades populares do portugues do
Brasil é quase urn truismo e é admitida por todos os grandes estudiosos que se dedicaram ao tema,
tanto os que defenderam, quanto os que negaram "as origens crioulas da lingua no Brasil". E o que
se pode ver na referencia de Jacques Raimundo (1933: 75) "a lingua dos escravos no Brasil, uma
linguagem propria, mesclada do idioma natal e do portugues, a que se juntou a contribuicao
vocabular do indigena, e que determinou as alteracoes ainda hoje notadas no foneticismo, no ritmo
e na sintaxe de nossa fala popular"; ou no proprio Gladstone Chaves de Melo (1946), que admite
a influencia das linguas africanas "na morfologia, na simplificacao e reducao das flexoes de plural e
das formas verbais na fala popular", chegando a afirmar que "a nossa lingua popular, falando-se de
urn modo geral, é substancialmente o portugues arcaico, deformado, ou se quiserem, transforma-
do em certo aspecto da morfologia e ern alguns da fonetica pela atuacao dos indios e dos negros"
(ibid.: 90-91); ou mesmo em Serafim da Silva Neto (1963), que afirma: "nao somos daqueles que
veem influencias lingiiisticas a todo preco e a todo risco, mas em ambientes lingiiisticos e sociais
como no Brasil dos seculos XVI, XVII e XVIII e preciso nao perder de vista esta possibilidade, ao
menos para exame, como hipOtese de trabalho". Essa tambem é a posicao de Camara Jr. (1976: 30-
31), que, apesar de afirmar que "as discrepancias de lingua padrao entre Brasil e Portugal nao
devam ser explicadas por urn suposto substrato tupi ou por uma suposta profunda influencia
africana", admite que, em relacao ao portugues popular, "podem ter atuado substratos indigenas
[...J e os falares africanos, na estrutura fonologica e gramatical".

A grande mortandade da populacao indigena, devido as doencas e a violencia dos colonizadores
europeus, associada a resistencia cultural do Indio ao trabalho forcado e a oposicao da igreja
escravidao indigena, leva-nos a crer que o papel desempenhado pelo elemento nativo tenha sido
muito menos significativo do que o desempenhado pelos segmentos afro-brasileiros.
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0 portugues aprendido de oitiva, em situacoes sociais extremamente
precarias, e que era a lingua de intercurso entre escravos e capatazes e
senhores, e entre escravos de etnias diversas, constituiu o principal modelo
para a nativizacao do portugues entre os descendentes desses escravos,
sejam os provenientes de cruzamento de escravos de diferentes etnias, se-
jam os oriundos do cruzamento do colonizador branco com as mulheres
escravas. Desse modo, nos tres primeiros seculos da histOria do Brasil, exis-
tern situacoes potencialmente muito favoraveis a ocorrencia de processos
de mudancas crioulizantes, atraves da nativizacao do portugues, nos seg-
mentos de mesticos e escravos crioulos, a partir de urn modelo defectivo de

portugues adquirido precariamente como lingua segunda pelos escravos
trazidos de Africa3.

A partir do final do seculo passado e no decorrer deste seculo, pode-se
pensar em uma distensdo desse quadro de pOlos tao distintos e afastados
em funcao do violento e extenso processo de industrializacao e urbaniza-
cao, que provocou profundas modificacoes no panorama socio-economico
e demografico do pais. De urn lado, o padrio europeu deixa de exercer tao
proeminente influencia sobre a normatizacdo da lingua, observando-se urn
afrouxamento do padrao lingiiistico entre as camadas medias e altas em
boa parte, devido aos processos de interacao corn as camadas baixas, corn
uma significativa participacao de segmentos adventicios. De outro lado,
verifica-se urn nivelamento lingiiistico dos falares rurais e populares brasi-
leiros, levando ao desaparecimento das marcas mais radicais geradas pelo
contato entre linguas, que marcou a sua formacao histOrica. Dessas carac-
teristicas crioulizantes so se encontram vestigios em algumas poucas co-
munidades rurais afro-brasileiras isoladas (como, por exemplo, na locali-
dade de Helvecia, no sul do Estado da Bahia, da qual falaremos adiante).
Portanto, defendo que a compreensao do desenvolvimento de cada uma
dessas duas vertentes da histOria sociolingiiistica do Brasil e das vias de
interacao entre ambas é crucial, nao apenas para o esclarecimento do papel
desempenhado pelo contato entre linguas na historia lingiiistica do pais,
como tambern para uma mais adequada caracterizacao da realidade lin-

brasileira atual.

3 Para uma caracterizacao mais detalhada desses processos de transmissao lingiiistica irregular,
que marcaram a formacao das variedades populares do portugues brasileiro, veja-se Baxter &
Lucchesi (1997).
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1. As duas vertentes da formacao da lingua no Brasil

0 cenario que caracteriza o periodo da colonizacao do Brasil, desde
meados do seculo XVI ate o inicio do seculo XIX, pode ser descrito suma-
riamente da seguinte maneira:

0 Brasil foi, no decurso de mais de tres seculos, urn vasto pals rural. Suas cidades e

vilas, quase todas costeiras, de pequena densidade demografica e desprovidas de
centros culturais importantes, nenhuma influencia exerciam nas longinquas e
espacejadas povoacoes no interior. (Cunha, 1985: 17)

Nesse universo, temos, de um lado, os pequenos centros urbanos, onde
se situavam os orgaos da administracao colonial, sob forte influencia cul-
tural e lingiiistica da Metropole. A elite colonial era naturalmente bastan-
te zelosa dos valores europeus, buscando assimilar e preservar ao maxim°
(o que e previsivel nessas situacoes) os modelos de cultura e de lingua
vindos d'alem-mar. Desse quadro temos o significativo testemunho do cro-
nista Pero de Magalhaes Gandavo, que em 1618 define o Brasil como
"academia onde se aprendia o born falar" (apud Silva Neto, 1963: 76). Esse
carater conservador e a influencia dos padroes europeus sobre o anteceden-
te historic° da variedade culta do portugues brasileiro perdurara ate de-
pois de proclamada a Independencia, em 1822, pois, mesmo durante o
seculo XIX, eram em sua maioria oriundos de Portugal, os professores de
lingua portuguesa nos colegios (Cunha, 1970).

A outra vertente da formacao da lingua no Brasil fincou suas raizes no
interior do pais, para onde se dirigiu a maior parte da populacao no perio-
do colonial. Fora dos reduzidos centros da elite, nas mais diversas regioes
do pais, o portugues era levado, nao pela fala de uma aristocracia de altos
funcionarios ou de ricos comerciantes, mas pela fala rude e plebeia dos
colonos pobres. Alem disso, a lingua portuguesa tinha que lutar para se
impor, em primeiro lugar, contra as variedades da lingua franca de base
tupi falada na costa brasileira, chamada lingua geral. Por outro lado, a lin-
gua portuguesa era adquirida nas situacoes as mais precarias pelos es-
cravos, que muitas vezes preferiam se comunicar entre si, usando uma
lingua franca africana. Sob essas asperas condicoes, a lingua portugue-
sa se foi disseminando entre a populacao pobre, de origem predomi-
nantemente indigena e africana, nos tres primeiros seculos da histOria
do Brasil.

113



LUCCHESI: As DUAS GRANDES VERTENTES 103

A bipolaridade que marca a histOria sociolingiiistica do Brasil foi des-
tacada ja na decada de 1950 pelo grande lingiiista e fil6logo Serafim da
Silva Neto:

Dos principios da colonizacao ate 1808, e dai por diante com intensidade cada vez
maior, se notava a dualidade lingiiistica entre a nata social, viveiro de brancos e
mesticos que ascenderam, e a plebe, descendente dos indios, negros e mesticos da
colonia. (1963: 88-9)

Para alem do seu vasto conhecimento sobre a historia da lingua portugue-
sa, Silva Neto baseou a sua visao em preciosos depoimentos histOricos, que
atraves da sua pesquisa vieram a luz. Tal é o caso dessa descricao da situacao
lingiiistica do Maranhao, feita em 1819, por urn frei Francisco dos Prazeres:

Presentemente a lingua corrente no pals e a portuguesa; os instruidos a falam muito
bem; porem entre os rUsticos ainda corre urn certo dialeto, que, enquanto a mim, é
o resultado da mistura das linguas das diversas nacoes que tern habitado no Maranhao
(apud Silva Neto, 1963: 90)4

Assim, enquanto, nos restritos circulos da elite dos pequenos centros
urbanos, a "gente boa" da colOnia cultivava a lingua e as maneiras impor-
tadas da Metropole, nas vastas regioes do pais, a lingua portuguesa passa-
va por dristicas alteracoes, sobretudo em funcao da aquisicao precaria que
dela faziam negros, indios e mesticos. Testemunho eloqiiente desse radical
processo de mudanca lingiiistica operado na lingua popular nose dado, ja
no seculo XVII, pelo texto perspicaz do Padre Antonio Viera (apud Silva
Neto, 1988: 600):

(...) falam [as nacoes asiaticas] a lingua portuguesa, mas cada uma a seu modo, como
no Brasil os de Angola, e os da terra (...) A lingua portuguesa tem avesso e direito: o
direito e como nos a falamos, e o avesso como a falam os naturais (...) Eram linguas
partidas, nao so porque eram muitas linguas, senao porque eram linguas e meias
linguas: meias linguas, porque eram meio portuguesas e meio de todas as outras
nacoes que as pronunciavam e as mastigavam a seu modo.

4 Vale lembrar que o Maranhao abrigou uma grande populacao de indios tupinambas que para la
aflufram nos finals do seculo XVI e inicio do XVII, expulsos pelos colonizadores brancos de outras
regiOes do litoral brasileiro, sobretudo Rio de Janeiro e Bahia. Essa provincia tambem recebeu
largos contingentes de escravos africanos importados para o trabalho nas lavouras de algodao,
entre os seculos XVII e XIX.
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Para o seculo XIX, temos o testemunho dos viajantes estrangeiros.
Em 1820, Saint-Hilaire, "tao cuidadoso em tudo que se refere ao Brasil,
notara que os negros conservavam qualquer coisa de infantil em seus mo-
dos, linguagem e ideias... o que e uma das caracteristicas dos falares criou-
los". Em 1868, "o viajante ingles Burton, meticuloso e honesto observa-
dor, diz que os escravos negros de Morro Velho falavam luso-hamitico"
(Silva Neto, 1963: 109).

Corn efeito, esses testemunhos historicos fazem referencia a mudancas
de tipo crioulizante que afetaram a lingua portuguesa no Brasil, desde o
inicio da colonizacao ate meados do seculo passado. Se nao e possivel de-
terminar corn absoluta seguranca a intensidade desses processos crioulizantes
e a sua repercussao para a lingua do pais como urn todo, o certo e que o
portugues sofreu profundas alteracoes ao ser adquirido inicialmente pelos
indios aculturados e posteriormente por contigentes cada vez mais expres-
sivos de escravos trazidos da Africa, desencadeando um processo de trans-
missao lingiiistica irregular que marcou decisivamente a formacao das atu-
ais variedades populares da lingua portuguesa no Brasil.

Nas primeiras decadas da colonizacao, a populacao do Brasil era, em
sua maioria, indigena ou mestica de pai portugues e mae India. Essa popu-
lacao dedicava-se, inicialmente, a extracao do pau-brasil e, posteriormen-
te, ao cultivo da cana-de-acticar. A lingua que usavam era ageral, oriunda
de uma lingua franca de base tupinamba, utilizada como lingua de
intercurso das tribos indigenas que, na epoca, habitavam a costa brasileira.
Entretanto, essa situacao comeca a se modificar, ja no final dos quinhen-
tos, corn a emergencia dos prosperos engenhos de cana do Nordeste, que
logo se tornariam o setor mais dinamico do empreendimento colonial. A
partir do seculo XVII, verifica-se uma predominancia crescente da mao-
de-obra escrava de origem africana sobre o contingente indigena escravi-
zado o primeiro objeto da sanha escravista do colonizador europeu5. A
introducao de milhoes de escravos africanos6, ao longo de mais de tress

5 Cf. Ribeiro (1997: 98): "A escravidao indigena predominou ao longo de todo o primeiro seculo.
So no seculo XVII a escravidao negra viria a sobrepuja-la".
6 As estimativas do nUmero do contingente de africanos introduzidos no Brasil pelo trafico de
escravos variam enormemente consoante as fontes consultadas e vai desde a pouco mais de tress
milhoes (Simonsen, 1937) ate cerca de 13,5 milhoes (Calogeras, 1927). Ribeiro (1997), cotejando
varias fontes, faz uma estimativa de algo em torno de seis a sete milhoes. De qualquer forma, o
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seculos, foi, assim, decisiva para a consolidacao do portugues como a lin-
gua hegemonica no Brasil'. Esses largos contigentes de mdo-de-obra for-
cada acabaram por garantir a formacao economica da sociedade brasileira,
sucessivamente: na lavoura agro-exportadora do actIcar, do algodao e do
tabaco, nos seculos XVI e XVII, principalmente no nordeste do Brasil, nos
estados da Bahia e Pernambuco; no grande ciclo da mineracao de ouro, no
seculo XVIII, nas Minas Gerais; e, finalmente, na cultura agro-exportado-
ra do cafe, no seculo XIX, nas regioes dos estados de Sao Paulo e do Rio de

Janeiro.

Corn a fixacao e a aculturacao dessa populacao africana em regioes
cada vez mais abrangentes do territOrio brasileiro, a lingua portuguesa, na
variedade falada por esses contingentes de trabalhadores bracais analfabe-
tos, se vai impondo sobre a chamada lingua geral. Deve-se destacar, tam-
bern, que muitos escravos africanos e, principalmente, os seus descenden-
tes crioulos foram deslocados do nordeste para o sudeste, pois, corn declinio
da cultura do acircar, os senhores de engenho foram forcados a vender os
seus escravos para os exploradores das minas; e estes, por sua vez, corn o
esgotamento das jazidas de ouro e diamantes, venderam sua escravaria
para as emergentes plantacoes de café do Vale do Rio Paraiba e do interior
paulista. Por outro lado, considere-se tambem as legioes de mesticos e
brancos pobres que, como criadores de gado, pequenos artesdos e peque-
nos lavradores, produziam servicos e produtos indispensiveis a manuten-
cao desses grandes empreendimentos coloniais. Esse massivo deslocamen-
to de populacoes pode explicar em boa medida a homogeneidade diatopica
das variedades populaces do portugues do Brasil.

Pode-se, assim, perceber, neste imenso processo de ocupacao geogra-
fica que determinou a unidade lingiiistica do Brasil, o papel crucial que
desempenhou o aprendizado precario do portugues pelos escravos africa-
nos que, em sua maioria, viviam em situacao de violenta opressao e

peso demografico dos africanos e seus descendentes foi bastante significativo nos primeiros quatro
seculos da historia do Brasil; sendo que, na virada da primeira metade do seculo XIX, se estima
que os segmentos africanos e de seus descendentes (em larga proporcao mesticos) representavam
cerca de 65% do total da populacio do pals (cf. Chiavenato, 1980: 237).

Cf. Ribeiro (1997: 116): "Concentrando-se em grandes massas nas areas de atividade mercantil
mais intensa, onde o Indio escasseava cada vez mais, o negro exerceria urn papel decisivo na forma-
calo da sociedade local. Seria, por excelencia, o agente da europeizacdo que difundiria a lingua do
colonizador".
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incivilidade e a conversdo desse modelo defectivo de portugues, adquiri-
do como lingua segunda (um portugues mais ou menos intensamente
pidginizado, conforme o caso), em lingua materna dos seus descendentes
endogamos ou mesticoss. E, se tivermos em conta que, ate a metade do
seculo XX, a grande maioria da populacao brasileira era analfabeta, que os
meios de comunicacao de massa praticamente nao existiam e que o acesso
a vastas regioes do pais era muito precario e que, portanto, a influencia dos
padroes linguisticos urbanos e institucionais era minima, pode-se facil-
mente pressupor que muitas variedades mais ou menos crioulizadas do
portugues eram faladas no interior do territorio nacional ate as primeiras
decadas deste seculo9.

Por outro lado, ja em meados do seculo XIX, apps a independencia,
conformam-se as primeiras manifestacoes de nacionalismo cultural e

linguistic°. 0 movimento politico, institucional e cultural de constituicao
de uma nova nacao independente se foi refletindo, lentamente e nao sem
resistencia, no piano linguistico, libertando o padrao linguistico nacional
de seus canones conservadores e europeizantes1°. Esse processo se intensi-
fica sobremaneira nas primeiras decadas deste seculo corn a industrializa-
cao e o crescimento vertiginoso dos centros urbanos". A atmosfera cosmo

8 Situacao um pouco distinta seria a dos escravos domesticos e urbanos, que teriam urn melhor
acesso a modelos mais completos de portugues. Contudo, a ausencia de escolaridade (que, no caso
das mulheres, se estendia tambem as brancas e mesticas livres) e a falta de meios institucionais de
difusao do padrao lingiiistico dominante, poderia fazer corn que, nesse intimo contato dos escravos
nativos e mesticos corn os brancos na "casa grande" (particularmente no caso das amas escravas,
que amamentavam e criavam as criancas brancas filhas dos senhores colonials) e nos centros urba-
nos, certos padroes lingiiisticos desviantes da fala negra e mestica tenham penetrado na fala das
classes mais altas da populacao branca.
9 Ha que se registrar tambem a supervivencia de linguas francas africanas, como o ioruba, o
chamado "dialeto nage)", que, segundo Nina Rodrigues (1935), era corrente entre a populacao
pobre de Salvador ate o inicio deste seculo. Registre-se tambem vestigios dessas linguas francas
africanas, nas linguas secretas de base lexical quimbundo recentemente descobertas nas localidades
de Tabatinga (MG) e do Cafundo (SP), das quais falaremos adiante.
I° Veja-se sobre isso, entre outros, Cunha (1970: 11-27).

Nesse aspecto, o crescimento da cidade de Sao Paulo constitui o exemplo mais eloquente de
todos. A sua populacao cresceu quase dez vezes ern apenas 30 anos, passando de 65.000 habitantes
em 1890 a 579.000, em 1920; e, em mais de duas vezes, nos 20 anos seguintes, atingindo a cifra
de 1.308.000 habitantes, em 1940; taxa de crescimento que se manteve nos 20 anos subseqiientes,
ja que, em 1960, a populacao da cidade ja correspondia a 3.825.000 habitantes. E, fato impressi-
onante, a populasao da cidade de Sao Paulo hoje é 200 vezes maior do que era ha cem anos (cf.
Burns, ape/ Guy 1981: 50).
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polita que entao se cria tern como consequencia natural a democratizacao
dos padroes culturais e linguisticos, da qual o Movimento Modernista de
1922 foi a mais significativa expressao. A vulgarizacao do sistema de ensi-
no public° e o fenomeno dos meios de comunicacao de massa, ocorridos
nas Ultimas decadas, acabaram por consolidar a tendencia ao afrouxamen-
to normativo no portugues culto, configurando-se, assim, neste seculo, a
direcao da mudanca na norma culta, que tende a se afastar do padrao
prescrito pelas gramaticas normativas; estas, sim, em alguns aspectos, em
flagrante conflito corn a realidade linguistica, preservando uma anacronica
fidelidade aos canones de Coimbra.

Por outro lado, ocorrem, tambem neste seculo, significativas mudan-
cas no panorama cultural e linguistic° das camadas mais baixas da popula-
cao brasileira. De urn lado, observa-se o massivo deslocamento da popula-
cao do campo para a cidade, invertendo-se totalmente o predominio de
uma sociedade basicamente rural, que se verificava ate o inicio desse secu-
lo. Já ha algumas decadas, o Brasil e um pals eminentemente urbano,
cujas grandes metropoles exercem uma profunda e extensa influencia so-
bre as demais regioes12. Essa influencia cultural e linguistica passa pela
enorme expansao da malha rodoviaria, pelo vertiginoso desenvolvimento
dos meios de comunicacao de massa e pela massificacao do ensino basic°,
em que pese toda a precariedade do sistema de educacao pUblica. Assim,
configura-se a tendencia da mudanca do portugues popular em direcao
aos modelos da norma culta, que atingem e influenciam as camadas mais
baixas da populacao atraves da televisao, do radio ou pelo contato direto,
proporcionado pelas modernas condicoes de transporte, ou mesmo atraves
do precario sistema de ensino. Nesse contexto, estao em vias de desapare-
cimento as marcas mais drasticas das alteracoes produzidas pelo extenso
contato entre linguas ocorrido nos seculos anteriores, mantendo-se os ves-
tigios das caracteristicas mais expressivas do processo de transmissao lin-
giiistica irregular apenas naqueles dialetos rurais mais afastados, em que o
contato foi mais radical e a restruturacao lingOistica, mais profunda.

12 Para se ter uma ideia das proporcoes desse processo de urbanizacao da sociedade brasileira,
basta que se diga que, em 1940, quase setenta por cento dos 41.236.315 habitantes do Brasil
viviam no campo; ji em 1970, cerca de 56% da populacao vivia nas cidades, contra 44% da
populacao rural; e, em 1996, a populacao urbana corresponde a quase 80% dos 157 milhoes de
habitantes do Brasil (FONTES: Estatisticas Histbricas do Brasil. Volume 3. Rio de Janeiro: IBGE,
1987; Anuario Estatistico do Brasil. Volume 56. Rio de Janeiro: IBGE, 1996; Contagem da Populacao
1996. Volume 1. Rio de Janeiro: IBGE, 1997).
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Caso particularmente interessante e o das comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas, que provem de antigos quilombos ou de agrupamen-
tos de ex-escravos, que receberam doacoes de terra, no final do seculo pas-
sado. Nessas comunidades, ainda se observa, na fala dos seus membros
mais velhos, alguns tracos linguisticos que apontam claramente para mu-
dancas drasticas resultantes de urn processo preterite de transmissao lin-
guistica irregular. Porem, esses traps praticamente desapareceram na fala
dos mais jovens, que, diferentemente dos seus avos, ouvem radio e assis-
tern a televisao, e tiveram acesso a pelo menos urn ano de instrucao pUbli-
ca. Tivemos, inclusive, a oportunidade de, em nossas pesquisas de campo,
colher referencias a fala "esquisita" e "embolada" dos antigos. Pode-se tra-
tar al de uma variedade mais intensamente crioulizada do portugues ou
mesmo de remanescentes de linguas gerais africanas, que foram sendo pro-
gressivamente aportuguesadas, como no caso das linguas secretas das co-
munidades do Cafund6, em Sao Paulo, ou de Tabatinga, em Minas Gerais,
recentemente descobertas cf. Fry, Vogt & Gnerre (1981) e Vogt & Fry
(1982, 1983 e 1985), e Queiroz (1984).

Corn efeito, o processo de mudancas descrioulizantes pode ter ocorri-
do de forma muito acelerada no decorrer deste seculo entre essas comuni-
dades rurais, em funcao do violento processo de penetracao no campo das
grandes empresas capitalistas. Pensemos, inicialmente, no alto grau de
isolamento linguistic° e cultural em que viviam, por exemplo, as comuni-
dades quilombolas, clandestinas e ilegais ate a abolicao da escravatura
uma situacao social altamente favoravel a crioulizacao do portugues, ou
mesmo a manutencao, em use corrente, de linguas francas de base africa-
na. Essa situacao certamente pouco se alterou ate as primeiras decadas
deste seculo. A partir dai, inicia-se o violento processo de ocupacao de
vastas zonas rurais atraves dos empreendimentos capitalistas de minera-
cab, extracao madeireira e de producao de celulose, entre outros. Esses
empreendimentos expulsavam de suas terras essas comunidades, e/ou aca-
bavam por integrar os seus individuos no processo extrativo e/ou produti-
vo, atraves da exploracao de sua forca de trabalho, alterando drasticamen-
te o seu modo de vida e desarticulando a sua cultura. A fala dessas comu-
nidades a fortiori sofreria as maiores consequencias desse processo, perden-
do todas as suas particularidades crioulizantes ou mesmo desaparecendo
na medida em que a coletividade que a usava se desintegrava. Desse modo,
a intensa e violenta penetracao do capitalismo no campo brasileiro teve
como uma de suas conseqiiencias a de praticamente eliminar qualquer
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evidencia empirica acerca do nivel de crioulizacao que a lingua portuguesa
sofreu no Brasil.

Portanto, no decorrer deste seculo, enquanto, no portugues popular,
verifica-se uma tendencia de mudanca "para cima", nao em direcao aos
padroes normativos, mas em direcao ao padrao urbano culto (ou semi-
culto); no portugues culto, assiste-se a uma tendencia de mudanca de afas-
tamento do padrao normativo de matiz europeu, uma mudanca que se
pode definir como "para baixo". See clara a influencia "de cima para bai-
xo" sobre as camadas populares, pode-se postular tambem uma influencia
"de baixo para cima" sobre as camadas medias e altas. Para alem da inten-
sificacao do contato dessas camadas corn dialetos populares rurais em fun-
cao do exodo da cidade para o campo, que se intensifica sobremaneira a
partir da decada de 40, ha urn fato da historia socio-econornica e demografica
do pais que parece ser, nesse aspecto, decisivo.

Entre o final do seculo passado e as primeiras decadas deste seculo,
chegaram ao Brasil mais de tres milhoes de imigrantes europeus e asiati-
cos. Esses individuos, em sua maioria, ingressaram na base da piramide
social brasileira, dirigindo-se para o trabalho bracal no campo. Nessas cir-
cunstancias, o modelo mais acessivel de que dispunham para a aquisicao
do portugues era o proveniente dos capatazes e dos trabalhadores bracais
locais, que, em sua maioria, eram ex-escravos africanos e seus descenden-
tes nativos e/ou mesticos; ou seja, o portugues que esses imigrantes (prin-
cipalmente os italianos e japoneses) aprenderam, ao chegar ao Brasil, era o
portugues popular, corn as profundas mudancas decorrentes do processo
de transmissao lingiiistica irregular por que este havia passado. Contudo,
em funcao de seu back-ground cultural, esses imigrantes ascenderam rapi-
damente na estrutura social, levando para o seio da norma culta algumas
das estruturas de matiz popular que haviam adquirido em seu contato
inicial com o portugues' 3. Pode-se perceber, assim, o caminho atraves do

13 Pode-se pensar al numa sorte de selecao operada pela reacao dos falantes nativos cultos, que
seriam mais refratarios as estruturas populares mais estigmatizadas e mais tolerantes corn as estru-
turas que colidissem menos corn as estruturas mais normais do seu falar. Porem, como os julga-
mentos lingiiisticos nao operam no piano abstrato da estrutura lingiiistica, mas nas relacOes sociais
e ideologicas que efetivamente se travam entre os falantes (Lucchesi, 1998b: 56-7), pode-se pensar
que os falantes nativos das classes medias e alta seriam muito menos refratarios aos desvios lingiiisticos
de urn emergence empresario de origem europeia do que diante dos padthes de fala dos trabalha-
dotes bracais negros e mulatos.



110 D.E.L.T.A., 17:1

qual certas estruturas da fala popular penetraram nas camadas medias e
altas, implementando as mudancas "para baixo" que se observam no por-
tugues culto.

Assim sendo, na profunda e complexa interacao dos diversos segmen-
tos sociais desse cenario sociolingiiistico bipolarizado, podemos perceber,
por urn lado, como fatos lingilisticos que surgiram da aquisicao/nativizacao
defectiva do portugues pelos falantes africanos e seus descendentes pude-
ram penetrar nas camadas medias e altas, generalizando-se no portugues
brasileiro como urn todo. Este pode ser o caso da variacao na concordancia
de mimero (tanto verbal, quanto nominal), que se teria originado no pro-
cesso de transmissao lingiiistica irregular ocorrido na base da piramide das
sociedades colonial e do Imperio, e se teria difundido tornando-se hoje urn
fenomeno que se verifica em todos os extratos da sociedade brasileira; re-
gistrando-se, e bem verdade, a diferenca de freqiiencia na variacao que
ainda separa os segmentos de maior poder aquisitivo e melhor nivel de
escolaridade, da populacao pobre analfabeta ou de pouca instrucao (cf.
Scherre, 1994: 38).

Portanto, se, no decurso desse seculo, atenua-se o quadro bem polari-
zado que predominou nos seculos anteriores, diminuindo os abismos que
separavam a fala da elite da fala da populacao pobre, as marcas dessa pola-
ridade ainda se mantem; ate mesmo porque se conservam as profundas
desigualdades sociais, fruto de um absurdo e intoleravel processo de con-
centracao de renda que mancha e degrada a sociedade brasileira. Nas se-
Coes seguintes, buscarei caracterizar as tendencias de mudanca ate certo
ponto convergentes que, nos Ultimos cem anos, se observam nas normas
culta e popular.

2. As mudancas no portugues culto

0 conjunto de estudos desenvolvidos diretamente por Fernando Tara llo,
ou sob sua inspiracao e orientacao, constituem urn dos mais significativos
conjuntos de trabalhos sobre os processos de mudanca ocorridos, desde o
seculo XVIII ate os dias de hoje, na norma lingiiistica dos segmentos
escolarizados ou seja, nos padroes de fala das classes medias e altas".

14 Para uma visa() de conjunto desses trabalhos, veja-se, especialmente, Roberts & Kato 1993.
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Analisando mudancas no tempo real e baseando-se obviamente em
documentos escritos (em muitos casos, pecas teatrais), esses estudos nao
podem ser tomados como base empirica para se verificar as tendencias de
mudanca do portugues popular, para o qual se propoe urn carater
descrioulizante. Ao contrario, ao retratarem as mudancas em curso nas
camadas cultas, podem atestar as influencias de baixo para cima a que me
referi na secao anterior, como se observa a partir da comparacio do Qua-
dro 1 corn os Quadros 2 e 3:

Quadro 1: Retencao pronominal de acordo corn a funcao
sintatica no portugues, no periodo de 1725 a 1981

FUNc,A0 1725 1775 1825 1880 1981

Sujeito 23,3% 26,6% 16,4% 32,7% 79,4%

Objeto direto 89,2% 96,2% 83,7% 60,2% 18,2%

SP's 96,5% 98,9% 91,3% 72,9% 44,8%

(Extraido de Tara llo, 1993b: 84)

Quadro 2: Ocorrencia de sujeitos nulos no portugues,
no periodo de 1845 a 1992

PERIODO SUJEITOS NULOS (°0)

1845 80

1882 77

1918 75

1937 54

1955 50

1975 33

1992 26

(Extraido de Duarte, 1993: 112)
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Quadro 3: Ocorrencia de objetos nulos da primeira metade
do seculo XVIII a segunda metade do seculo XX

SECULO OBJETOS NULOS (%)
la metade do seculo XVIII 14,2

la metade do seculo XIX 41,6
2' metade do seculo XIX 23,2

la metade do seculo XX 69,5

2' metade do seculo XX 81,1

(Extraido de Cyrino, 1993: 165)

Os quadros 2 e 3, sobretudo este Ultimo, precisam o periodo em que o
ritmo das mudancas se acelera, e evidenciam que as mudancas, de fato, se
implementam a partir das primeiras decadas do seculo XX, coincidindo
exatamente corn momento mais intenso das transformacoes sOcio-histOri-
cas, acima descritas, e nao na virada do seculo, como sugerido por Tara llo
(1993b). Essa alteracao na cronologia, para alem da sua importancia
historiografica, reforca a ideia do condicionamento social das mudancas
que se observam nos padroes de fala das camadas medias e alta e a possibi-
lidade de influencias de baixo para cima, seja atraves do aumento do con-
tato corn os segmentos populares, seja pela ascensao social dos imigrantes
europeus e asiaticos.

3. As mudancas no portugues popular

As mudancas que alteraram as feic-oes dos dialetos rurais brasileiros ao
longo deste seculo foram notadas ja nos trabalhos pioneiros dos primeiros
dialetOlogos. Em sua classica descricao do dialeto caipira, Amadeu Amaral
(1920: 12-3) observou que, "hoje, ele [o dialeto caipira] acha-se acantoado
em pequenas localidades que nao acompanharam de perto o movimento
geral do progresso e subsiste, fora dal, na boca de pessoas idosas, indelevel-
mente influenciadas pela antiga educacao". Assim, o dialeto caipira, que
constituiria a express-do mais evidente do profundo processo de mudanca
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que afetou a lingua portuguesa no contato massivo corn indios e negros",
estaria ja no inicio do seculo perdendo as suas caracteristicas mais marcantes,
em funcao da escolarizacao e da influencia dos meios urbanos: "a instrucao
e a educacao, hoje muito mais difundidas e exigentes, vao combatendo
corn exit() o velho caipirismo, e ja nao ha nada tao comum como se verem
rapazes e criancas cuja linguagem divirja profundamente da dois pais analfabe-
tos" 16 (Amaral, 1920: 12-3).

Essa tendencia de mudanca das variedades populares e rurais do por-
tugues do Brasil sob a influencia dos modelos cultos e urbanos, nas quais
se atenuam as marcas mais evidentes deixadas pelo massivo contato do
portugues corn falantes africanos, foi posteriormente destacada tambem
por Gladstone Chaves de Melo, em sua monografia sobre o portugues do
Brasil. Desse modo, falando sobre "a mais profunda influencia africana no
portugues do Brasil", Chaves de Melo (1946: 64) afirma que: "ela tende a
se fazer cada vez menos sentir, em consequencia da alfabetizacao, da ins-
trucao, do ensino supletivo, da divulgacao de conhecimentos, e principal-
mente da ascensao social, economica e cultural das classes inferiores".

Essa tendencia de mudanca em direcao aos modelos urbanos e cultos
identificada por muitas monografias dialetais ao longo de todo o seculo
XX, mesmo nas regioes mais refratarias ao processo de urbanizacao.
assim que, estudando o portugues caboclo do Amazonas em pesquisa
centrada nos Municipios de Itacoatiara e Silves, situados na regido do me-
dio-Amazonas, a 175 km de Manaus , Correa (1980: 139) afirma que
"embora o falar caboclo apresente caracteristicas proprias (...), nos illtimos
anos, esse falar tern sofrido influencias que se irradiam da cidade (Manaus)
e se manifestam atraves dos jornais, do radio e do ensino escolar (em
Itacoatiara e Silves) e da televisao (somente em Itacoatiara)".

Se predominam essas impressoes, nao ha entretanto analises empiricas
de mudancas no tempo real que confirmem essa tendencia geral de mu-
danca. E notorio que rarissimos sao os registros histOricos da fala popular.
Os escassos testemunhos superstites podem apenas sinalizar certos proces

15 Note-se que, para Silva Neto (1963: 72) é "o dialeto caipira sem davida urn dos remanescentes
do primitivo crioulo". Assim tambem o definira Chaves de Melo (1946: 62): "sou levado a supor
que se constituiu no planalto central paulistano urn dialeto crioulo de tipo tupi-quimbundo, o qual
intensamente lusitanizado posteriormente, deu o dialeto caipira".
16 Grifo meu.
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sos de mudanca, situando-os numa cronologia bastante incerta. Nao se
podem, portanto, realizar para a norma popular estudos de mudanca em
tempo real, como os feitos por Tarallo e sua equipe no ambito da norma
culta. Ha, contudo, estudos que, a partir de dados sincronicos, fornecem
evidencias empiricas acerca da direcao da mudanca no portugues popular,
no que se denominou estudo da mudanca no tempo aparente.

Esse é o caso do estudo de Terezinha Nina (1980) sobre a concordan-
cia nominal e verbal, numa amostra de falantes rurais analfabetos de 10
municipios do Estado do Para, na Regiao Norte do pais. Em sua analise, a
autora chegou aos seguintes resultados, relativamente a distribuicao das
variantes pelas faixas etarias dos informantes, que sao apresentados nos
Quadros 4 e 5:

Quadro 4: Aplicacao da regra de concordancia nominal entre
falantes rurais analfabetos do Estado do Para,

segundo a variavel faixa etaria

CONCORDANCIA
NOMINAL

FAIXA

ETARIA
APLICAVIES PELO
TOTAL DE OCORR.

PERCENT.

CONCORDANCIA 53 a 65 anos 368/1.715 21,46%

DE 36 a 45 anos 375/1.341 27,96%

NUMERO 20 a 29 anos 662/1.532 43,15%

CONCORDANCIA 53 a 65 anos 531/752 70, 61%

DE 36 a 45 anos 626/835 74,57%

GE' NERO 20 a 29 anos 1.178/1315 89,17%

(Extraido de Nina, 1980: 118)

Quadro 5: Aplicacao da regra de concordancia verbal entre
falantes rurais analfabetos do Estado do Para,

segundo a variavel faixa etaria

FAIXA

ETARIA
APLICAcOES PELO
TOTAL DE OCORR.

PERCENT.

53 a 65 anos
36 a 45 anos

20 a 29 anos

437/1.293

981/2.317

1.715/2.805

33,79%

42,33%

61,14%

(Extraldo de Nina, 1980: 138)
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0 padrao ascendente, corn os falantes jovens exibindo os maiores ni-
veis de aplicacao da regra, tanto no ambito da concordancia nominal, quanto
no da concordancia verbal, apontam para uma mudanca no sentido da
implementacao do use da concordancia no portugues popular rural do
Estado do Para, no norte do Brasil, que pode ser enquadrada nessa tenden-
cia de aproximacao aos padroes da fala urbana culta.

Urn quadro similar e apresentado por Vieira (1995) em seu estudo
sobre a concordancia verbal na fala de comunidades de pescadores no nor-
te do Estado do Rio de Janeiro, na regiao sudeste do pais. Como se pode
ver no Quadro 6 abaixo, os falantes mais jovens sao os que apresentam o
menor indice de cancelamento da regra de concordancia, o que indica mais
uma vez uma mudanca aquisicional:

Quadro 6: A nao-aplicacio da regra de concordAncia verbal
na fala dos pescadores do norte do Estado

do Rio de Janeiro, segundo a variavel faixa etaria

FAIXA ETARIA
N° DE OCORR. /

TOTAL
FREQUENCIA

PESO
RELATIVO

18 a 35 arms

36 a 55 anos

56 anos em diante

315/565

463/781-

628/906

56%

59%

69%

.37

.48

.60

(Extraido de Vieira, 1995: 104)

Esse quadro de incorporacao das regras de concordancias nos padroes
de fala dos segmentos populares pode ser interpretado como a atualizacao
do processo de influencia do modelo culto sobre a fala popular que se teria
iniciado no inicio do seculo e se expandido e intensificado nas ialtimas de-
cadas. Nesse sentido, confirma-se, para os segmentos populares, a tenden-
cia de mudanca "para cima", que pode ser definida como descrioulizante
(no sentido mais amplo do termo), ja que essas mudancas de natureza
aquisicional tomam como modelo o portugues culto.

Essa influencia dos modelos do portugues culto sobre o portugues
popular tambem pode ser inferida a partir de urn outro estudo, realizado
por Naro (1981), sobre a concordancia verbal em falantes analfabetos; so
que, neste caso, urbanos, mais especificamente, da cidade do Rio de Janei-
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ro. Apesar de nao chegar a urn resultado conclusivo sobre a direcao da
mudanca, o escudo consegue revelar a influencia dos meios de comunica-
cao de massa sobre os padroes de Pala populares, atraves da perspicaz ob-
servacao da variavel orientacao cultural, como se pode ver no Quadro 7:

Quadro 7: Aplicacao da regra de concordancia verbal entre
falantes urbanos analfabetos da cidade do Rio de Janeiro,

segundo a variavel orientacao cultural

ORIENTAcAO
CULTURAL

VICARIA

EXPERIENCIAL

APLICAcOES PELO
TOTAL DE OCORR.

PERCENTUAL PESO RELATIVO

1.148/1.795 .

1.854/4.5 L5

64%

41%

.69

.31

(Extraido de Naro, 1981: 85)

Os informantes que acompanham as telenovelas, definidos como "de
orientacao vicaria", e que, como bem observa o autor, demonstram inte-
resse pelos modelos e pelo universo cultural das camadas medias e altas,
exibem os maiores indices de aplicacao da regra de concordancia, enquan-
to os que sdo mais refratarios a essa influencia, definidos como de "orienta-
(do experiencial", exibem os menores indices. Tern-se, assim, urn claro
indicio da influencia "de cima para baixo" que induz processos de mudan-
cas "para cima" no portugues popular.

4. Estruturas descrioulizantes nas variedades populares do
portugues brasileiro

Se as evidencias de mudanca em direcao aos modelos da norma culta
indicam a natureza descrioulizante do portugues popular do Brasil, e pre-
ciso avancar nessa direcao e buscar, em pelo menos alguns dialetos dessa
variedade lingiiistica, estruturas que apontem para um estagio anterior de
drasticas simplificacoes e profundas alteracoes, que caracterizam processos
de mudancas crioulizantes. Certas comunidades rurais afro-brasileiras que,
ainda hoje, permanecem em uma situacao de relativo isolamento, e que,
em muitos casos, sao constituidas por descendentes dos membros de anti-
gos quilombos ou por descendentes dos escravos de plantacoes ou minas
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que permaneceram nessas localidades, parecem constituir o campo de pes-

quisa ideal para a obtencao dessas estruturas. A comunidade de fala de
Helvecia, situada no extremo sul do Estado da Bahia, enquadra-se nesse
perfil. Constituida, em sua ampla maioria, por descendentes de escravos
dos grupos lingiiisticos kwa e banto, trazidos para as plantacoes de café da
antiga ColOnia Leopoldina, instalada na regiao, a partir de 1818, a comu-
nidade se manteve em relativo isolamento ate o inicio da decada de 70,
devido a precariedade das suas vias de acesso.

Analisando uma amostra de fala, recolhida em 1994, na comunidade
de Helvecia, observamos a variacao da concordancia verbal corn a primeira
pessoa do singular, atestada no exemplo (1), e a variacao da concordancia
de Onero no interior do SN, como exemplificado em (2):

(1) a. eu nao cunhece ninguem.

b. eu passou cum minha fia no faiado.

( 'eu passei corn a minha filha no descampado')

(extraido de Lucchesi & Baxter, 1995)

(2) a. Esses bebida assim manso eu ate que bebo, mas cachaca nao.

b. Isso tudo era ainda no tempo do firma do Cunha.

(extraido de Baxter, Lucchesi & Guimardes, 1997)

A variacao na concordancia verbal, na maioria dos dialetos popula-
tes atinge todas as pessoas, a excecao da primeira pessoa do singular,
reduzindo-se nesse caso, o paradigma verbal a duas formas, que se op6e
as quatro formas da norma culta, e as seis formas previstas pelo padrao
normativo, como se pode ver, de uma maneira bem esquematica e ge-
ral, no Quadro 8:
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Quadro 8: 0 paradigma da flexio numero pessoal do verbo de
acordo corn as variedades socioculturais do portugues brasileiro

NORMA PADRA- 0 NORMA CULTA NORMA POPULAR HELVECIA
Eu trabalho eu trabalho eu trabalho eu trabalha/

trabalho
to trabalhas voce trabalha to /voce trabalha tu/voce trabalha
Ele trabalha ele trabalha ele trabalha ele trabalha

nos trabalhamos nos trabalhamos/

a gente trabalha
nos/a genre trabalha/

trabalhamo

nOs/a gente trabalha/

trabalharno
vtis trabalhais voces trabalham Voces trabalha/

trabalham
voces trabalha/

trabalham
Eles trabalham eles trabalham Eles trabalha/

trabalham
eles trabalha/

trabalham

0 quadro de variacao observado em Helvetia, relacionado corn o dos
demais dialetos populares, aponta, portanto, para urn sistema anterior em
que a deterioracao do sistema flexional atinge o paradigma como urn todo.
Apos essa drastica reducao, se teria iniciado um processo de implementacao
da regra de concordancia, a partir da primeira pessoa do singular. Situacao
semelhante foi observada por Emmerich (1984) no portugues pidginizado
dos indigenas do Alto Xingu. Urn outro paralelo interessante pode ser
feito corn os crioulos de base portuguesa, como os de Cabo Verde e Sao
Tome, igualmente desprovidos de qualquer flexao de airmen° e pessoa no
verbo. Tanto num caso como no outro, fortalece-se a hipotese do processo
crioulizante anterior.

Raciocinio analogo cabe para o quadro de variacao na concordancia de
genero, que tambem nao e comum entre os demais dialetos populares, e
que aponta para uma gramatica anterior, em que o sistema de concordan-
cia nominal foi profundamente afetado (cf. Lucchesi, 2000). Tambem nes-
se caso, encontra-se uma situacao similar no chamado dialeto caipira cf.
Amaral (1920: 70) e Rodrigues (1974: 55) , bem como no portugues de
contato do Alto Xingu cf. Lucchesi & Macedo (1997); e, da mesma for-
ma, cabe o paralelo corn os crioulos portugueses, que tambem nao possu-
em regras de concordancia nominal, em suas variedades basi e mesoletais'7.

" No crioulo de Cabo Verde, algumas marcas de genero aparecem de forma marginal, em varie-
dades acroletais, evidentemente, devido ao processo de descrioulizacao (cf. Baxter, Lucchesi &
Guimardes 1997: 6-7).
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Tanto no caso da concordancia verbal, quanto no caso da concordancia
nominal, os estudos da mudanca em tempo aparente apontam para o pro-
cesso de implementacao do uso das regras de concordancia na comunidade
de Pala de Helvecia-Ba. Como se pode observar nos resultados da variante
faixa etaria exibidos nos Quadros 9 e 10, os falantes mais jovens sao aque-
les que exibem o maior nivel de uso das regras de concordancia, o que
reflete, no tempo aparente, urn incremento da aplicacao das regras, em ter-
mos diacronicos.

Quadro 9: A variacao na concordancia sujeito-verbo com
a primeira pessoa do singular, no dialeto de Helvecia-Ba,

segundo a variavel faixa etaria

FAIXA ETARIA
N° DE OCORRENCIAS
DE APLIC. DA REGRA

PERCENTUAL
PESO

RELATIVO

Mais de 60 anos 752/1154 65% .21

40 a 60 anos 787/920 86% .51

20 a 40 anos 1017/1060 96% .80

(Extraido de Lucchesi & Baxter, 1995)

Quadro 10: A variacao na concordancia de genero no interior
do sintagma nominal, no dialeto de Helvecia-Ba,

segundo a variavel faixa etaria

FAIXA ETARIA
N° DE OCORRENCIAS
DE APLIC. DA REGRA

PERCENTUAL
PESO

RELATIVO

mais de 60 anos

40 a 60 anos

20 a 40 anos

891/1001

1070/1110

984/1001

89%

96%

98%

.23

.56

.72

(Extraido de Baxter, Lucchesi & Guimaraes, 1997)

Contudo, os fatos lingiiisticos arrolados, ate entao, em favor da hipotese
de mudancas de natureza crioulizante na formacao do portugues popular do
Brasil estao circunscritos aos processor de simplificacao do sistema morfologico
da flexao nominal e verbal. Argumentam os que advogam que o portugues
popular evoluiu pelo processo normal da deriva lingiiistica interna que a sim-
plificacao morfologica esta presente na deriva historica do portugues desde as
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suas origens mais remotas no indo-europeu, corn destaque para a perda da
flexao casual dos nomes, na passagem do latim ao romance. Os defensores
do carater crioulizante (ou semi-crioulo) dessas mudaneas nao teriam apre-
sentado ainda urn exemplo de restruturacao original da gramatica, que
caracterizam os processos mais tipicos de crioulizaeao como, por exemplo, a
serializaedo verbal e o desenvolvimento de sistemas de particulas independen-
tes para a marcaeao das categorias verbais de tempo, modo e aspecto.

Nao acredito que tenha havido na historia do portugues a estabiliza-
ea° de urn crioulo tipico que pudesse dar ensejo, de forma relevante, a
restruturaeoes desse tipo. Penso, sim, que processos de crioulizaeao leve,
como o que ocorreu na Ilha de Reuniao, na costa leste da Africa, devem ter
marcado a historia do portugues popular do Brasil, de modo que tais pro-
cessos de restruturacao independente teriam ocorrido de forma marginal e
normalmente nao lograram uma estabilizaeao na gramatica da lingua (cf.
Lucchesi, 2000). Entretanto, numa analise ainda em curso e tendo obser-
vado apenas uma amostra restrita, pude detectar, na comunidade de
Helvecia-Ba, urn caso de restruturacao original da gramatica. Isso e bas-
tante significativo, pois os dados socio-histOricos disponiveis permitem relaci-
onar corn seguranea esse fato ao processo de transmissao lingiiistica irregular
que caracteriza a formaeao desse dialeto cf. Baxter & Lucchesi (1999).

Trata-se da complementaedo dos verbos transitivos diretos e indiretos
(referidos tambem como verbos que selecionam dois argumentos inter-
nos). No portugues, tern-se como estrutura normal a exemplificada em
(3), em que ao verbo dar se seguem, pela ordem, o objeto direto (OD) o
livro e o objeto indireto (00 a Maria, que e regido pela preposiedo a ou
pela preposicao para:

(3) 0 Joao deu o livro alpara a Maria.

Urn modelo gramatical diferente e o encontrado, por exemplo, no
que, ao lado da construed° analoga a do portugues, em que o obje-

to indireto, regido pela preposicao to, segue o objeto direto como
exemplificado em (4) , admite a estrutura, exemplificada em (5), em que
o objeto indireto, sem a preposicao, antecede o objeto direto, situando-se
imediatamente a direita do verbo:

(4) John gave the book to Mary.

(5) John gave Mary the book.

1 3 1
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Essa dupla possibilidade de realizacao dos verbos transitivos diretos e
indiretos, que nao e atestada em nenhum estagio preterite da evolucao do

portugues, é o padrao predominante na fala dos individuos idosos da co-
munidade afro-brasileira de Helvecia. Nos casos em que a ordem é
V+ OD + OI, a presenca da preposicao e categorica, como exemplificado

em (6). Nos casos em que a ordem é V + OI +OD como exemplificado
(7)18 , a ausencia da preposicao e de 66%, sendo que o input da regra

de insercao da preposicao nesse contexto é de apenas .21, de acordo com o

programa de analise de regras variaveis VARBRUL (corn nivel de
significancia de .028).

(6) Cume que oces num trouxe ninhuma mulepra mim?

V OD 01

(7) a. Gente de tempo é assim, se eu dou o sinhor marcriaco...

V OI OD

('gente antiga a assim, se eu faco malcriacao para o senhor')

b. Com remedio, comprava purgante, dava esses os purgante.

V OI OD

( 'corn remedio, comprava o purgante e dava a esses (meninos) os purgantes)

c. Di a essa muie a benca, meu fio!

V 01 OD

('pede a essa senhora a bencao, meu filho')

Urn paralelo notavel pode ser feito corn os crioulos portugueses em
Africa. Tanto no crioulo da Guine-Bissau (Kihm, 1994: 54), quanto no
angolar, falado em Sao Tome e Principe (Maurer, 1995: 113), predomi-
nam as construcoes em que o GI precede o OD sem estar regido por qual-
quer preposicao, como exemplificado em (8) e (9), respectivamente:

(8) Mininu manda si mame uma carta

menino mandar sua mae uma carta

o menino mandou uma carta para sua mac'

(9) E ra Teteuga ua kiba palaxu.

Ele dar Tartaruga uma parte palacio

ele deu a Tartaruga uma parte do seu palacio'

18 Como se pode observar, as ocorrencias a. e b. exemplificam a ausencia da preposicao, enquanto
que a ocorrencia c. mostra a presenca da preposicao.
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0 mesmo padfao predomina tambem no papiamento (Kouwemberg
& Muysken, 1995: 209), como exemplificado em (10):

(10) Maria a duna Wanchu un buki

Maria pass dar Joao urn livro

'Maria deu o livro ao Joao'

Ja no sranan, a ordem basica e igualmente V-F OI + OD sem preposi-
(do, como exemplificado em (11), sendo que "esses dois objetos L.) po-
dem trocar de posicao, corn a condicao de que o objeto indireto seja intro-
duzido pela preposicao na `para" (Adamson & Smith, 1995: 226-227),
como exemplificado em (12):

(11) I e skrif i sisa wan brifi.

OI OD

'voce esta escrevendo sua irma uma carta'

(12) I e skrif wan brifi na i sisa

OD 01

'voce esta escrevendo uma carta para sua irma'

Temos, portanto, a atestacao de um processo de restruturacao grama-
tical, corn urn significativo paralelo corn crioulos de base lexical portugue-
sa (total, ou parcial), em urn dialeto popular brasileiro que seguramente
passou por urn processo de transmissao linguistica irregular durante o se-
culo passado; processo este que em muito se assemelha ao das situacoes de
contato linguistic° que marcaram os quatro primeiros seculos da historia
do Brasil, principalmente nas vastas regioes do interior do pais.

Conclusao

Do que foi dito ate entao pode-se concluir, em primeiro lugar, que,
diferentemente do que afirma Tarallo (1993a), estudos de processos de
mudancas que indicam urn afastamento do portugues culto do padrao
normativo de matiz europeu nab constituem evidencia contra a hipotese
da ocorrencia de mudancas de carater crioulizante na formacdo do portu-

3 3
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gues popular, desde que esses processos sejam integrados na visao aqui
proposta da realidade lingiiistica brasileira como bipolarizada, na qual a
norma culta e a norma popular apresentam tendencias especificas de mu-
danca. Desse modo, os processos de mudanca que indicam esse afastamen-
to do portugues brasileiro culto do padrao normativo podem, sim, refletir
influencias "de baixo para cima", resultantes da crescente interacao dessa
variedade lingiiistica corn os dialetos populares que se observa desde o
inicio desse seculo.

No que tange ao portugues popular, considero que os processos de

transmissao lingiiistica irregular que marcaram a aquisicao massiva do

portugues pelas populacoes indigenas e de origem africana devem ser le-
vados em linha de conta para a compreensao de sua configuracao atual.
Contudo, se, como argumenta Guy (1981 e 1989), ha dados socio-histori-
cos que corroboram a hipOtese da crioulizacao previa do portugues popu-
lar, ha certos aspectos da histOria sociocultural do Brasil que fazem crer
que nao ocorreu a estabilizacao de uma lingua crioula no pais, como acon-
teceu, por exemplo, no Haiti, ou em Sao Tome, na Africa. Dentre esses
aspectos socio-histOricos, poderia destacar: a grande mortandade de
aloglotas; o use de linguas africanas como linguas francas entre as popula-
coes de escravos (cf. Castro, 1990); o fenomeno da mesticagem; e os meca-
nismos de cooptacao social dos mulatos e dos escravos ladinos, que fomen-
tavam urn melhor desempenho desses individuos no manejo do portugues
(cf. Lucchesi, 2000). Portanto, acho mais razoivel supor a existencia de
processos de pidginizacao/crioulizacao de tipo leve, dentro da visao mais
ampla expressa atraves do conceito de transmissek lingiiistica irregular; sen-
do mais apropriado falar, no ambito da historia do portugues popular
brasileiro, em termos de sistemas corn caracteristicas crioulizantes, ou de
semi-crioulos19 (cf. Holm, 1991), e nao propriamente em pidgins e criou-
los tipicos.

0 quadro da pidginizacao/crioulizacao leve nao se caracteriza por uma
restruturacao profunda e independente da gramatica, como ocorre nos
processos mais caracteristicos da crioulizacao, deve-se pensar antes em ter-
mos de uma reducao drastica dos paradigmas gramaticais e uma conse-

19 Foi Serafim da Silva Neto (1963 [1951)) o primeiro a utilizar o termosemi-crioulo para designar
as variedades lingiiisticas geradas pela aquisicao precaria do portugues entre os segmentos afro-

brasileiros, no periodo da colonizacao do Brasil.
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qiiente maximizacao dos recursos disponiveis. Desse modo, seriam carac-
teristicas desses processos as expostas no Quadro 11:

Quadro 11:

(i) reducao dos processos sintaticos de concordancia verbal e nominal, de-
corrente da drastica reducao dos mecanismos de flexao verbal e nominal,
que podem levar a eliminacao gramatical de certos tempos verbais;

(ii) reducao da flexao de caso dos pronomes;

(iii) reducao/eliminacao do movimento em construcoes interrogativas;

(iv) substituicao dos processos de relativizacao com movimento por pro-
cessos com urn nexo tipo complementizador acompanhado por uma copia
pronominal (corn a possibilidade de apagamento desta);

(v) reducao, ou eliminacao, de mecanismos sintaticos de subordinacao e da
voz passiva;

(vi) reforco do processo de negacao, corn construcoes de dupla negacao;

(vii) reducao do uso do artigo definido, corn o incremento de estruturas
deiticas (corn o uso de demonstrativos e adverbios locativos) para marcar
definitude;

(viii) reducao do elenco e do uso de preposicoes;

(xix) o uso variavel do verbo copulativo.

Em todos os casos, a eliminacao seria menos provavel, ocorrendo mais
comumente um quadro de profunda variacao no uso desses morfemas e
mecanismos gramaticais. Por outro lado, nivel da variacao no uso desses
elementos oscila bastante se nos movemos pelo imenso tabuleiro diatOpico
dos falares populares brasileiros. E mesmo nas comunidades isoladas do
interior do pais, em que as caracteristicas do processo anterior de transmis-
sao lingiiistica irregular sao mais evidentes (como no caso de Helvecia-Ba, aqui
apresentado), os processos de mudanca em curso apontam para o desapareci-
mento dessas marcas em funcao da influencia do modelo urbano culto.

Poder-se-ia, entao, it adiante nesse raciocinio, postulando-se que as
possiveis resultantes do contato entre linguas no conjunto das variedades

1 3 5



LUCCHESI: As DUAS GRANDES VERTENTES 125

populares estariam sendo neutralizadas desde o inicio do seculo. Nesse
caso, por que defender a relevancia dos processos de transmissao lingiiisti-
ca irregular para compreensao da realidade lingiiistica brasileira?

Basicamente porque a compreensao da formacao sOcio-histOrica da
lingua no Brasil como urn processo constituido por duas grandes vertentes
(uma culta e outra popular) pressupoe, a partir do seculo passado, uma
interacao e uma mutua influencia entre essas duas vertentes, que, em muitos
casos, possuem sentidos tangencialmente convergentes; direcionando-se,
assim, para uma especie de ponto impro'prio20

Assim sendo, se, como descrito acima, a influencia da norma culta
teria produzido o apagamento das marcas mais caracteristicas do processo
de transmissao lingiiistica irregular nas variedades populares, tambem se
abriram vias atraves das quais os processos de mudanca decorrentes do
contato entre linguas tambem se refletiram nos padroes de fala das cama-
das medias e altas. A variacao na concordancia entre o sujeito e verbo, corn
uma conseqiiencia da reducao do paradigma da flexao verbal, que se ob-
serva hoje na norma culta, poderia ser vista como um desses reflexos. E se
tomarmos em linha de conta que estudos mais recentes da diacronia da
lingua no Brasil, dentro de uma perspectiva da teoria da gramatica cf.,

20 0 conceito de ponto impro'prio ou ponto no infinito da reta é tornado de emprestimo ao instrumental
to:56c° da Geometria e designa o ponto projetado no infinito para representar o contato entre duas
retas paralelas, situadas no espaco euclidiano. Ou seja, é a formalizacao que a Geometria apresenta
para a ideia intuitiva de que duas retas paralelas se encontram em urn ponto no infinito. A escolha

da imagem do ponto improprio se justifica, na medida em que a postulacao de que as normas culta
e popular apresentam, nesre seculo, tendencias de mudanca, em certo sentido convergentes, apps

terem se mantido em direcoes paralelas, ou mesmo divergences, nos seculos anteriores, nao signi-
fica que se esteja encaminhando para uma fusao dos dois polos constituintes da realidade

brasileira. Uma possivel tendencia a aproximacao, decorrente das mudancas para cima obser-
vadas na norma popular e das mudancas para baixo na norma culta, se implementa numa rede
extremamente complexa de relacoes sociais e ideologicas, que engendram uma serie de mecanis-
mos de refracao a essas ondas de mudanca. Como um exemplo disso, poderiamos citar o sentimen-
t() de distincao de classe das camadas medias e alms, que refreiani , ou impoem !nukes as tenden-
cias de simplificacao dos mecanismos de concordancia que se observam nos seus padroes de fala.
Desse modo, a manutencao de um paradigma flexional mais rico ou uma maior freqiiencia na
aplicacao da regra de concordancia sobretudo nos registros mais formais funcionaria como um
indicador da divisao socio-cultural entre as camadas altas e medias, de urn lado, e as camadas
baixas, de outro. Portanto, a identificacao de certas tendencias de mudanca convergentes nao
significa necessariamente que esteja em perspectiva uma aproximacao das duas normas. 0 aumen-
to da concentracao de renda juntamente corn o empobrecimento e a marginalizacao das classes
populaces constituem um efetivo obstaculo a implementacao dessa aproximacao.

6 BEST COPY AVAILAKE
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por exemplo, Galves (1993) , postulam que a reducao do paradigma da
flexao verbal e a simplificacao do mecanismo da concordancia verbo-no-
minal teriam desempenhado urn papel decisivo no desencadeamento do
conjunto de mudancas que ao longo dos Illtimos cem anos produziram a
distincao entre as gramaticas do portugues do Brasil e do portugues euro-
peu, poderiamos, enfim, reunir dentro de uma perspectiva de
complementaridade os fatos e interpretacoes da histOria sociolingiiistica
do portugues brasileiro e as analises diacronicas da estrutura interna da
lingua portuguesa no Brasil; e, assim, atingir o ponto onde seria inserida a
clef de vofite do tao extenso, complexo e diversificado panorama lingiiistico
do Brasil.
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ENTREVISTAANTERVIEW

Interview with M. A. K. Halliday, Cardiff, July 1998

Interviewers: Geoff Thompson (GT), from the University of
Liverpool and Heloisa Collins (HC), from the Pontificia Uni-
versidade Cat Mica de Sao Paulo PUC-SP.

Resumo: Esta entrevista corn MAK Halliday foi conduzida durante o 25° Instituto

e Congresso Internacionais em Linguistica Sistemico-Funcional, realizado em Cardiff

Gra-Bretanha. A entrevista apresenta discussoes muito interessantes e frequentemente

ineditas sobre o desenvolvimento da teoria Sistemico-Funcional, a relacao entre a
Sistemico-Funcional e outras escolas linguisticas, a visao de MAK Halliday sobre a

Linguistica Critica, as relacoes entre linguistica e cognicao e a questao da relacao entre

Registro e Genero. Adicionalmente, MAK Halliday toca em algumas questoes teorico-

praticas de aneilise tais como a questao da extensao do Tema e a relacao entre
Transitividade e Ergatividade. A entrevista termina corn uma discussao sobre as difi-

culdades a serem superadas na aneilise mediada por computador, a luz da complexidade

da teoria.

Abstract:This interview with MAK Halliday was conducted in Cardiff UK, during
the 25th International Systemic Functional Institute & Congress. The interview offers

interesting discussion on traditional and new issues in Systemic Functional Linguistics,

including the development of the theory, the relationship between systemic functional

linguistics and other linguistic trends, MAK Halliday 's views on critical linguistics,

the relationship between linguistics and cognition and the relationship between Register

and Genre. In addition to those issues, MAK Halliday deals with some theoretical
and practical analytical issues, such as Theme, Transitivity and Ergativity. The
interview closes with a discussion about difficulties to be overcome by computer-mediated

analysis, in the light of the complexity of the theory.
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Introduction

This interview was conducted in Cardiff, UK, during the 25`11
International Systemic Functional Institute & Congress, when ISFC
celebrated its Silver Jubilee. It was made possible thanks to MAK
Halliday 's friendly welcome to the proposal from the very beginning.'

The Institute took the form of a masterclass based on MAK Halliday 's
most important recent work at the time, An Introduction to Functional
Grammar (2nd ed). Taught by Halliday himself, with the assistance of
Christian Matthiessen, the course offered us all a unique opportunity to
revisit the main points of the theory in the light of Halliday 's current
thinking and to discuss issues of interest with renown systemicists: Margaret
Berry, David Butt, Martin Davies, Peter Fries and Geoff Thompson.

The Congress brought together hundreds of systemicists, both new
and experienced in the field, from all over the world. Speakers of Portuguese
were represented by a party of fifteen researchers. Of these, half presented
papers as members of DIRECT, a bi-national research project in business
communication that started its activities in 1990, bringing together two
teams of applied linguists. One team originated from the Applied English
Language Studies Unit AELSU, at the University of Liverpool, and
included Flo Davies, Mike Hoey, Geoff Thompson, Mike Scott and Susan
Thompson, among others. The other team originated from LAEL Pro-
grama de Pos-Graduacio em Linguistica Aplicada e Estudos de Lingua-
gem, at PUC-SP, and included Maria Antonieta Celani, Leila Barbara,
Heloisa Collins, Rosinda Ramos, Tony Berber Sardinha and Alice Freire,
among many -.)thers. Together, both teams developed theoretical and
applied research and published several joint papers where SFL played a
major role.

At PUC-SP, where SFL had not been established as an area of systematic
studies before the DIRECT project, Halliday 's thoughts and insights into
language opened a new inspiring road for research. A lot of work was
produced during the Direct years (over 20 thesis and dissertations, 44
working papers and countless papers published and presented in national
and international conferences) and a whole new generation of applied

' I would like to take the liberty to publicly thank Geoff Thompson for his invaluable work,
especially during the editing stage. H.C.
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linguists at LAEL was formed in the Systemic-Functional tradition. The
trip to Cardiff to attend a course with MAK Halliday was, therefore, a
very special treat for the Brazilian group and the object of very careful
planning, which included planning this interview.

We hope you enjoy reading the interview as much as we enjoyed talking
to MAK Halliday and later preparing the text for DELTA.

The Interview

The development of the theory

HC Can I ask you first about how you see your own work as fitting
into the development of linguistics as a whole, and especially language as
social practice?

MAKH I see it as part of the development of the field. I would
always emphasize how much I share with other linguists: I've never either
felt particularly distinct or wanted to be distinct. I never saw myself as a
theorist; I only became interested in theory, in the first place, because, in
the theoretical approaches that I had access to, I didn't find certain areas
developed enough to enable me to explore the questions that I was
interested in. For example, in Firth's work obviously, the main influence
on me was my teacher, J. R. Firth there was a sort of hole in the middle.
He did a lot of work at the phonology-phonetics end, and he did a lot of
work at the context of situation end, but he didn't work with grammar. So
I felt I had to develop that. But, essentially, I took his basic notions of
systems and structures. And in the broader sense, I've always felt that
what I was doing was very much part of the tradition well, I should say,
perhaps, part of the European tradition, because we didn't take very much
from American structuralism. I did, though, draw on the Sapir-Whorf
tradition in the United States but not so much the post-Bloomfield
school, which seemed more remote. And also when I came to know of
Pike's work, I found that it was much more compatible with what I was
doing. And then, bringing in another aspect, I was also very much
influenced by my study in China, where I had been taught both traditional
Chinese phonological theory, and also modern theory but as applied to
Chinese linguistics. For example, I did my historical linguistics in relation
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to Sino-Tibetan, not in relation to Indo-European; and my dialectology in
Chinese dialects and so on.

Now as regards the social practice, again I would feel that what I've
explored has been a development of these interests. Again, it goes back to
Firth, whose view was and I think he said it in so many words that the
important direction for the future lay in the sociology of language. In the
sixties, the name and the concept of socio-linguistics came into being. It
was defined by somebody in the United States I've forgotten now if this
was Labov's formulation or Fishman's, or whose as inter-relations between
linguistic structure and social structure. I suppose my own thinking was a
bit different from the main-stream socio-linguistics as that evolved and
developed; indeed I was quite critical of it in some respects. My influence
came more from Bernstein. I generally accepted his view of cultural
transmissions and the framework he was using at the time: family role
systems and their effect on language. He struck me as the one leading
sociologist who really built language into his theory. So there was a lot of
influence there, and that provided the context for my thinking on these
issues.

HC I remember that in one of the lectures during the institute you
told us about why it was that Bernstein for a while suffered all sorts of
criticism: the way he put across his ideas at the time was not completely
well-received.

MAKH He was totally brutalized: it drove him right out of the
field. I think it was mainly in the United States that his work was
misunderstood,' although that meant the picture got transmitted back

As Halliday points out, Basil Bernstein has had an important influence on the way in which
systemic-functional linguists view the relationships between language and society. The aspect of
his theory which led to the attacks on him that Halliday mentions was the idea of restricted and
elaborated codes. A restricted code is the kind of language that we typically use in informal
conversation with friends and family. For example, one of the features of our language in such
contexts is that we do not need to make things explicit, because we can rely on the other person
understanding when we talk about 'that thing over there' etc. An elaborated code is the kind of
language that is used in more formal contexts (such as writing), when we need to make things
more explicit and we typically talk and write about more complex topics than in informal
conversation. Bernstein argued that middle-class children had an advantage at school because
they were more likely to be exposed at home not only to restricted codes but also to elaborated
codes; whereas working class children were more likely to be exposed only to restricted codes at
home, and therefore faced greater difficulties in coping with the language of education. Bernstein
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across the Atlantic and his work was misunderstood over here as well, and
in many other places although not quite universally. At that time, Ruqaiya
Hasan had got interested in Bernstein's work and Bernstein invited her to
join in his project along with another linguist, Geoffrey Turner, who is
here at this congress; and Bernie Mohan (now in Vancouver) worked with
him for a while as well. Bernstein was at the Institute of Education in
London while I was at University College, so it was very easy to meet and
to interact.

GT You've talked about some of the main people that influenced
you. What about the way your theory developed? What kind of stages
would you see in your thinking?

MAKH From the late fifties onwards, and particularly when I started
working with teachers, I felt that I needed to get a much more secure
grounding both in an overall theory, an overall model of language, and
also specifically in grammar and semantics. We didn't have any semantics
at that time it was very weak. So I moved consciously in that direction,
and I was saying, I'm not ready to take further the notion of language in
relation to social processes until I feel more confident of what I can say
about language itself. So in that period, particularly in the sixties, I spent
a lot of time, first of all, exploring Chomsky's work. And I found it didn't
really answer my questions, it didn't help me to explore the right kind of
issues. So I moved back to what I had been doing before, originally on
Chinese. I shifted over into English; and in the sixties I worked with teachers
at all levels, so I became involved with the context of developing a grammar
for educational purposes. Now I still saw that as a part of what I sometimes
call the social accountability of the linguist although it wasn't directly
political, it was, as I saw it, trying to make a contribution to society. And
also, of course, we learn a lot about language from being involved in practical
applications like this. I had this group in London, which I think must have
been about the only time that somebody had got a research and
development project where there were primary and secondary and tertiary

emphasized that both codes were equally good at serving their intended function, and saw his
work as providing a basis for more enlightened and effective approaches to education (cf. what
Halliday says later about 'giving value to varieties of language that were traditionally neglected').
However, his views were mistakenly or maliciously interpreted by many critics as being a snobbish
claim that working class children were less intelligent and inherently unable to master the elaborated
codes required for advancement in the society.
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teachers all in the same room, all doing the same job and working together.
We spent about two years learning to talk to each other, finding out what
each other was on about. That was immensely valuable.

By that time, of course, what I was doing in the core areas of language
had very little value among linguists: it wasn't recognized. So I thought,
OK, now in any case is it time to turn back to the social? And I tried to
develop this notion of social semiotics. I did a lot of work in the seventies
where I was moving away from the grammar and other core areas and
saying, right, now let's look again at what is outside language and see if I
can make contact there, but in a different perspective. And then in the
eighties I centred my writing again on the grammar. I thought, right, let's
see how far we can make explicit a system-based grammar, but now with
the semantics in IL. By that time there were a number of people who were
working in systemic computational linguistics. Up to about 1980, I had
got involved a few times trying to test bits of the grammar computationally,
but we didn't learn anything from it. We hadn't got to that stage yet; but
from about 1980, with fifth generation computers, the computer became
a real research tool. There was Bill Mann's project in California that I
wrote the grammar for first, and then Christian [Matthiessen] was taken
on. He was doing his Ph.D. in UCLA at the time and they took him on
part-time. He extended the grammar, developed it, learnt the basic skills
required for text generation, working with a computer; and that fed back
immensely, both through him as a person and as a great grammarian, but
also through the experience of learning how to write grammars so that
they could be processed in the machine. So all the time we've moved out
into new directions, new kinds of application, but there's always been a
significant feeding back into the theory.

GT One thing that constantly emerged last week [in the Systemic
Linguistics Summer School run by Halliday) were references back to your
early work, showing a continuity which seems to me to have been quite
marked. There seems to be a constant thread in your thinking: one can go
back to the early papers and find things in which the details may have
changed, but the basic ideas remain. Would you say that you have essentially
been working out ideas that were there in embryonic form from the start?

MAKH In a certain sense, yes. That's not to say, obviously, that
there haven't been shifts. I'll give you one example. One important input
was the political one, when I was working with a group of Marxist linguists
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who were trying to develop a Marxist theory of language. I learnt a lot
from them, because we were very concerned to work out a theory that
would give value to varieties of language that were traditionally neglected.
I mean dialects as opposed to standards, spoken language as opposed to
written, and learners' languages children and non-native speakers,
emerging languages from ex-colonies, unwritten vernaculars, all these kind
of things. We didn't see ourselves as doing something terribly revolutionary;
we saw this essentially as being present in European thinking, but needing
to be brought together. Now, one example of where I've changed is that I
had at that time what you might call a classical Marxist view, which was
very much technology driven and therefore seeing language as a kind of
second-order phenomenon, where essentially it was reflecting rather than
construing.3 But there has been a shift, generally, towards what has been
characterized as neo-Marxist (I never liked these 'two' labels, but it's
certainly not `post-Marxist'). I now want a better account of the balance
between the material and the semiotic in human history. And so, instead
of seeing language as essentially technology-driven, I would want to see it
as a product of the dialectic between material processes and semiotic pro-
cesses, so the semiotic become constructive constitutive, if you like. That,
I would say, is a fairly important shift.4

SFL and other schools of linguistics

GT Very broadly, would it seem to you to be fair to characterize the
two main streams of linguistics as isolating and integrating, with yours
very firmly in the integrating camp?

3 The fact that language does not simply 'reflect' social structures but 'construes' them is a funda-
mental tenet of systemic functional linguistics. The 'reflecting' view assumes that social structures
exist and language use merely mirrors them: to take a simple example, we have different ways of
talking to social inferiors and superiors because society is organised in such a way that there is
often a difference in rank between people who talk to each other. The construal' view, on the other
hand, assumes that language use not only mirrors social structure but also constructs and maintains
it: thus every time someone uses language 'appropriate' for a social superior, they are both showing
their awareness of their status and simultaneously reinforcing the hierarchical social system. If
people begin using less formal language when talking to social superiors (as has happened, for
example, with the near disappearance of 'Sir' as a term of respectful address to men in Britain),
they are in effect changing the social structure.
4 Cf. Pauline Rosenau (1992) Postmodernism and the Social Sciences Princeton, NJ: Princeton University
Press.
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MAKH Yes; if what you had in mind with 'isolating' was the
mainstream tradition from Bloomfield via Chomsky in North America,
with its insistence on autonomous syntax, with the way that they took
language as a thing in itself, rather than as some element in a wider social
system and process, then I think that's fair enough.

GT In the isolating tradition, socio-linguistics and pragmatics, for
example, become things you can push aside if you're not interested in
them, whereas, within the systemic-functional approach, you can't.

MAKH That's absolutely it. In a sense, the only reason why that
tradition created socio-linguistics and pragmatics was because these weren't
in the theory of language in the first place, where they should have been.
And I always said that we didn't need a concept of socio-linguistics, because
our concept of linguistics always was `socio'. And similarly with pragmatics:
to me this has always been simply the instantial end of the semantics. We
don't need a separate discipline. Another dimension of the isolation, of
course, is the isolation between system and text. If you're focusing on the
system, the text is just data, which has no place in the theory. Then when
somebody does want to come and study the text, they do it under a totally
different disciplinary banner and both sides lose.

GT You mentioned earlier that you were outside 'mainstream'
linguistics. Clearly there was a time during the 1960's when American
structuralist linguistics was aggressively dominant. Did you ever feel like
giving up linguistics?

MAKH Yes, there was indeed! About the mid-60's, when I wrote
papers like 'Some notes on "deep" grammar' and 'Syntax and the consumer',
I really did try to make contact with the mainstream. And the reaction
was just: "Keep out!" I think if I'd been in the United States, I would have
got out. I think it was only the luxury of not being in America that made
it possible to survive, because so many good people in America were driven
out: they just left the field. The work which should have been done, for
example, on native American languages was dropped for a whole decade
or more. It was discouraging; but, as I say, the Atlantic was between us,.so
it wasn't quite that bad. And I've always enjoyed the teaching we always
had students who were interested.

But, on the other hand, I wasn't so bothered, in the sense that it never
occurred to me that I had to persuade other people. I was never a missionary;
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I just wanted to get on with my own work. That was what became more
difficult. Just to give you an example, I said just now that in the 60's data
were out: the worst thing you could be called was data oriented. It was the
really bad word of that decade. If you were data-oriented you were no
linguist at al1.5 But you see, on the other hand, there was [Randolph]
Quirk in the next department building up the Survey of English Usage,
and he wasn't going to stand for any of that nonsense. I enjoyed working
with him and Geoffrey Leech, David Crystal and so on. You weren't
completely isolated, but you were shut out from the mainstream of
linguistics. My feeling was that it didn't do me much harm but it did a lot
of harm to the subject.

HC But presumably you are happier that you are mainstream now!

MAKH Well, yes. Although somebody once said to me later on:
"Doesn't it worry you, always being out of fashion?" And I said: "There's
only one thing that would worry me more, that's being in fashion." In a
sense, though, this is a serious point. We all know political parties that do
very well as long as they're in opposition!

Critic al linguistics

HC Earlier you talked about the political aspects of your theory. It
seems to me that, among modern linguists within the functional tradition,
the one who shows that he is really on your side from the political point of
view, not to mention the other aspects, is Gunther Kress. His work has
evolved towards a very critical, political, interpretation of the linguistic
analysis. How do you see this sort of step towards this more political
preoccupation?

MAKH I see it very positively: I have a lot of interest in and respect
for this work. There is a range of work that varies in the extent to which it
actually engages with language; and I think that the sort of work that
Gunther does, and other critical discourse analysts Norman Fairclough

5 For example, Chomsky, in a paper published in 1964, dismisses the study of language in use as
'mere data arranging', and makes the claim that a corpus 'is almost useless as it stands, for linguistic
analysis of any but the most superficial kind'.
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and colleagues on the European continent and elsewhere is outstanding
in the way it does engage with language. There is a tradition which doesn't
really engage with language, which is more like a kind of literary criticism
where you make your commentary on the text but there's no way in which
someone else coming along will get the same result. Now, I think critical
discourse analysis stands out in the fact that they do consider language
issues seriously. I have argued and my wife [Rucjaiya Hasaril has done so
more strongly because she feels very strongly about this that they don't
do it enough. They still need to locate what they say about language more
clearly within a general framework, so that you really see to what extent a
text is using the resources of the system, of the potential, in what sort of
context of alternatives and so forth. So I think they could go further and
I'm not saying they all have to be systemicists but in some way making
really clear how they are seeing the system. This is the context of that
remark I made once: "If you are really interested in the language of power,
you must take seriously the power of language." Those are, if you like, the
critical observations I would make. But on the other hand I see them very
positively. And there are other questions which are not specifically linguistic,
which are not necessarily relevant here, but I think it is interesting to ask:
What is the underlying social theory? What is the underlying socio-political
base of the work? But that's a different question, and it's one that one asks
not from the point of view of linguistics, but just from a more general
political background.

HC I should add that the reason for my question was that in Brazil,
together with the core of theoretical studies in SFL, there is a big
development of research in the area of critical linguistics, and our effort
has been to systematically ground research always on language and then
go forward with the critical side after that; and so people will welcome
your words of support in that respect.

Future perspectives: linguistics and cognition

GT Let me take you to the next question. How do you see Systemic
Functional Linguistics as likely to develop in the next couple of decades?
How would you like it to develop? What sort of issues do you think it
should be addressing?
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MAKH I hope it will continue to provide a resource for people who
are asking all kinds of different questions about language. That seems to
me important. What I hope will happen is that, just as the collaboration
with educators took place over the last quarter century, a similar
development will take place in relation to clinical work, to medical practice,
to studies of language pathology, language disorders and so forth. That's
much further behind, but it's beginning. I think collaboration between
linguists and medical researchers would be very valuable. Another area
related to that, which I think now is a tremendous source of inspiration
and insight, is neuroscience. I mean the work which is being done on the
evolution and development of the brain, since the leading edge is no longer
simply the neurology, that is the pathology of the brain, but neuroscience,
the actual evolution and operation of the brain. I think that a lot of ideas
have been coming in which resonate very well with both our overall model
of language and also the model of language development. That now seems
to me to make very good sense, but we need to learn a lot more about it.
We need people going into modern studies of the brain to see how we can
interpret our linguistic findings.

GT Do you think that at the end through a combination of systemic
linguistics with neuroscience you might show that, actually, Chomsky is
wrong in his view of how language is learned?

MAKH Well, I think it depends on which version you take. I think
he was wrong, in the first place, in his assessment of the data. He set up a
pseudo-problem, by saying: "How can a child learn language with such
impoverished data?" But when you actually record what goes on around
the child, it's far from impoverished. So that was just not a real question.
There's another input from learning theory now: "What makes a language
learnable?" I think we can now talk about various features, including
quantitative features in our corpus, all kinds of patterns which we didn't
see before, which relate to this question of how the child learns, because
the child is able to recognize such patterns and build on them. I think we
get a sense of at least what some of these patterns are. We are certainly
programmed to learn: as Jay [Lemke) once remarked, if children are
predisposed to learn, adults are predisposed to teach. But you don't have
to postulate built-in structural rules: I don't think there is any need for it
and I don't think there is any evidence for it I think Chomsky was
wrong there too. And I hope that we'll continue to interact with educators
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partly because many of them still have very primitive notions about
language, at least in the countries that I know!

GT Would you say, very broadly, that cognition is perhaps the ma-
jor new area for SFL, and that in a sense you're finally going below the
skin?6

MAKH The question of cognition, I think, is a different one, because
nobody has ever denied cognitive processes take place, processes of
consciousness which are essentially part of the production and
understanding of language. There's no doubt about that. I think the
question which interests me is, how do you model these? The reason I
don't talk about cognitive modelling is because there seem to me to be
two problems with it. What Christian {Matthiessen} has done is to show,
very interestingly, how the model of mind and cognition which tends to
be foregrounded in much research now is one that is simply based on folk
linguistic concepts, mainly deriving from mental processes in the grammar.'
And I would add the further point that, ifyou try to use cognition as a way
of explaining language, you tend to be going round in a viciously small
circle, because the only evidence you've got for it is linguistic evidence in
the first place. So I would say rather that we should take some model of
language and use that to explain cognition. That's what the new book by
Christian and me8 is all about: we are talking about "cognition", but we
call it meaning. These are not contradictory, they're complementary. We
want to say that somebody should explore the power of grammatics, as we
call it, to push "upwards" and interpret cognitive processes as semantic, or
(more broadly) semiotic.

GT Within Chomskian grammar from very early on there was a lot
of commentary on his ambiguous use of 'grammar' whether it was purely

6 Halliday has frequently said that he only goes 'as far as the skin' in exploring language. That is,
he sees no useful function in speculating separately about cognitive processes that might be involved,
since as he goes on to say the only evidence we have for them is linguistic in the first place (see
his later comments about the concept of the mind being 'misleading rather than helpful'). .

See C. M. I. M. Matthiessen (1998) 'Construing processes of consciousness: from the commonsense
model to the uncommonsense model of cognitive science', in J. R. Martin and R. Veel (eds.)
Reading Science: Critical and functional perspectives on discourses of science London and New York: Routledge,

pp. 327-356.
8 M. A. K. Halliday and C. M. 1. M. Matthiessen (1999) Construing Experience through Meaning: A
language-based approach to cognition London and New York: Cassell.
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a way of describing structures for the linguist, or whether it reflected how
language was processed. Is it right, perhaps, to say that we're coming to
the point where, with a very well developed model and with more
information about the brain, it's possible to start blurring that line?

MAKH I think it is. I think it's a question of what you put there in
the middle or on the other side of the line. Let me put it this way: I would
feel that we could go straight from language to the brain, that we don't
need to interpose an intermediate level of cognitive processing. I would
say that our strongest, our most powerful methodology and theoretical
resource is the one that we've developed in relation to language. Essentially
language is more accessible and is better explored; therefore let's use the
power of the linguistic theory to move in that direction. Maybe we don't
need to postulate a mind, or cognitive processes, on the way.

HC By learning more about language, one learns more about the
brain, then. And how about the mind?

MAKH Yes, and by learning more about the brain one learns more
about language. The two then meet in the language-brain. The mind
disappears though consciousness remains. The critical concept to me is
consciousness, because that is clearly defined evolutionarily. Part of the
problem of the mind is: what are you claiming in evolutionary terms? This
is why I often quote Edelman, 9 who follows Darwin. Darwin always said,
there's no mysterious entity called mind; as we know more about
evolutionary processes, it will fall into place. Now what Edelman is saying
is, yes, it has fallen into place. If you do talk about mind in the folk linguistic
sense, what is the status of it in terms of the evolution of the brain? It's
like entropy, if you like: it's not a thing, it's something you postulate in an
explanatory chain. Now I'm not sure we need it. We do need entropy, of
course! But mind may be misleading rather than helpful.

Register

GT The next question concerns the current focus on patterning at
text level. Many people have come into Systemics through text analysis,

9 G. Edelman (1992) Bright Air, Brilliant Fire: On the matter of the mind New York: Basic Books.
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because they've found it beautifully adapted for that. At that level, you've
worked with the concept of register,1° but there has been a lot of discussion
about the usefulness of the concept of genre. What's your position?

MAKH The kind of stratal modelling which Jim Martin has
introduced involves saying that we have a separate stratum we call genre."
First, on a purely terminological point, I think he slightly misunderstood
the notion of register as I originally meant to define it. That's as much my
fault as his. But apart from that he's making the point that we need two
strata here, above the linguistic system; and he relates this to notions of
connotative semiotics that is, language as the realization of other semiotic
systems and processes.12 I think it is very powerful, but it's partly a matter
of what you are using the model for. I haven't found it necessary; but I'm
not doing the sort of work in education that Jim is doing. It's particularly
in the educational context that he has found this stratal model useful, and
I'm happy with that. These are the sort of arguments that go on between
colleagues: some people are comfortable with intention as a theoretical
concept and find it helpful, but I'm suspicious of it as something that
seems to lead to a circularity in the reasoning. But the overall framework

lc) Register is 'linguistic variation according to use'. In different contexts of situation, people use
language in ways that are recognizably different: for example, the language of a news report is
different from that of a recipe. This is not just a question of the subject matter (though that is part
of it): a whole range of lexicogrammatical choices will be different, often in subtle ways. Most
registers do not use 'special' grammar (although there are a few marginal examples, such as

newspaper headlines in English, which use some structures that are not used in any other registers).
What changes is the whole configuration of choices: in any particular register, there is the likelihood
that particular combinations of structures will occur (or will not occur), in a pattern of choices that
is not exactly like any other register. As Halliday says later, the probabilities are skewed. To take
some simple examples: imperatives are highly unlikely to occur in news reports, but highly likely
to occur in recipes; past tense forms are highly likely to occur throughout narratives, whereas
scientific articles are more likely to have a high incidence of present tense forms except in the
'Methods' section; and so on.
11 See, for example, J. R. Martin (1992)English Text: System and structure Amsterdam: John Benjamins.
12 Systemic linguistics relies on a stratal model: that is, language is seen as a semiotic system that
works at different 'levels' or strata. In Halliday's model, there are three strata, which we can see as
going from the most abstract to the most concrete. The semantic stratum (the sets of meanings
that we want to express) is realized by the lexicogrammatical stratum (the sets of wordings we use
to express those meanings), which in turn is realized by the phonological (or graphological) stratum
(the sets of physical sounds and marks that we use to express those wordings). Martin argues that
the model should include a fourth stratum above semantics: this is genre, which is then realized by
the semantics (in oversimple terms, people have generic sets of purposes to carry out when they
use language, and those purposes are carried out by choosing certain meanings).
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is very close, and I have no problem with the genre model as Jim has
developed it: it's extraordinarily powerful, and it's something which teachers
have found useful, and which he and his colleagues have found useful both
in working with teachers and also in preparing and designing materials
and programs.

HC Would you agree with the association between genre and the
level of the context of culture? If one wants to think about genre, not only
as an adequate and acceptable tool if one is working in education, but
thinking about it in terms of the theory, would you agree that it could be
mapped against the context of culture?

MAKH Yes, I would. And I suppose that highlights the kind of
difference, because to me the context of culture is the system end of the
context of situation. I mean these are a single stratum related by
instantiation.13 Therefore that's the way I would see genre and register,
rather than as two strata. But this is something we need to explore, because
these are alternative ways of interpreting this phenomenon. But I agree
that it is the context of culture that is the environment for genre that's
not in dispute. I think it is a question of whether you see genre as a separate
stratum or as sub-system on the stratum of (discourse-) semantics.

13 Instantiation is a key concept in systemic linguistics. Any actual text (an 'instance' of language)
is an instantiation of the language system (the 'lexicogrammar'). What this means is that the
system does not exist independently of use (although people often talk as though the grammar of
the language were a set of 'external' fixed rules). Each time someone uses language, they are both
activating the system (or rather, part of it) and, to an infinitesimal degree, changing it. Halliday
has explained this relationship between instance and system by comparing it to that between
weather and climate. What people are most conscious of is usually the day-to-day weather; but if
we look at the patterns of weather from a long-term perspective over a number of years or centuries,
we no longer talk of weather but of climate. These are the same phenomenon, but seen in different
time-scales. Another way of putting this is that the weather 'instantiates' the climate.
Here Halliday is applying the same concept to contexts. A context of situation is an instance:
every individual text arises in (and 'construes' see note 2) a specific context of situation. But
contexts of situation tend to recur: we recognize that there are close similarities between, say, one
classroom lesson and another, or between one television news broadcast and another. When we get
recognizable groupings of similar contexts of situation, those correspond to different registers: we
can easily recognize the register of classroom interaction, for example ('Okay, so what does
"diffraction" mean? Tim? ... Yes, that's right.'). Halliday is arguing that when we put together all
the groupings of contexts of situation that we recognize as actually or potentially occurring in our
culture, we have the context of culture the system of contexts that operates in and constitutes
our culture.
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GT But then if we take a more practical angle, the term genre is
sometimes used when you are looking at the text as a whole, without
necessarily projecting right up onto the culture. Do you find a need for a
term to talk about how texts utilize register resources but within a parti-
cular overall organisation or patterning?

MAKH I've always seen that as a part of the notion of register. Let
me put it this way. Suppose you collect instances: if you stand at that end,
then you will arrive at groupings of text types, bodies of texts that are in
certain respects like each other and different from others. Ifyou then shift
your observer position to the system end, then that text type becomes a
subsystem, and that's what we call register. That's the way I would see it:
it's the semantic analogue of what in the context of culture would be an
institution of some kind, a recognized body of cultural practice, or
institutionalized cultural forms; and that semantic entity, to me, would
fall within the concept of register."

GT You have made extensive use of the concept of marked versus
unmarked choices,I5 more recently using computational means to arrive
at a new perspective in terms of probabilities. In what ways do you feel
that this changes our view of language? More particularly, does the fact
that probabilities and therefore markedness vary within different registers
(and across languages) raise problems with the idea of a functional grammar
for a language: should we be thinking rather in terms of functional
grammars?

MAKH Let me join up the notion of marked and unmarked,
probabilities and the corpus. They are really all related, and I see the corpus

14 For an overview of register and genre, see C. M. I. M. Matthiessen (1993) 'Register in the
round', in M. Ghadessy (ed.) Register Analysis: Theory and practice London: Pinter. For a critique of
Martin's position, see R. Hasan (1995) 'The conception of context in text', in P Fries and M.
Gregory (eds) Discourse in Society: Systemic-functional perspectives Norwood, NJ: Ablex.
15 As Halliday goes on to explain, an 'unmarked' choice in the grammar is the one that is taken if
there is no particular reason for doing anything else. A 'marked' choice is one that is taken when
there is a particular contextual reason. For example, 'I went to London on Friday' has the unmarked
word order (Subject first), and it is hard to predict what the surrounding sentences will be like. On
the other hand, 'On Friday, I went to London' has a marked word order, and would most likely
occur in a context where at least one of the other sentences started On Monday/The following
day/etc. ...'. In other words, the speaker or writer is setting up a particular framework based on
time sequence, which is signalled by highlighting the phrases of time by moving them to the front
of the sentence.

157



THOMPSON & COLLINS: INTERVIEW WITH M. A. K. HALLIDAY 147

as fundamental in shifting the whole orientation of linguistics, because for
the first time linguists have data. They haven't had data before; and this
will enable them, I hope, to leap over a few centuries and move into the
21st century as a true science. This includes the quantitative dimension,
which to me is important. The quantitative basis of language is a funda-
mental feature of language: I think that a grammatical system is not just
a choice between a or b or c but a or b or c with certain probabilities
attached and you get these probabilities out of the corpus.16 I think
there is some misunderstanding here. People have sometimes said, well,
any text is in some register or other, some genre or other, so it doesn't
make sense to talk about the global probabilities of language. This is total
nonsense. It makes perfect sense: that argument is rather like saying that
just because every place on the earth is in some climatic zone or other, it
doesn't make sense to talk about global climate; but of course it does.
Global climate is global climate, it has certain features, certain probabilities,
which we then look at more delicately when we get to the climate of
Brazil or Britain or whatever. It is the same with language: it is essential to
be aware of the notion of global probabilities in language. Now that the
corpus is big enough, we can get at them, because the corpuses now range
across lots of different registers, spoken and written discourse and so forth.
So we need those global probabilities, but we need them as the kind of
baseline against which we match probabilities in particular sets of texts,
different registers. Indeed, I would define a register as being a skewing or
shifting of the probabilities, because not many registers actually close off
bits of the system. What they tend to do is to shift the probabilities, so it
is the same system but with a different set of probabilities, not only in the
vocabulary but also in the grammar.

16 For example, one system of grammatical choices is the choice between present, past and future
tense. Traditional grammars simply record the fact that these three basic options exist. A corpus,
however, can reveal that, if we look at the whole range of language use (the 'system'), people
actually choose present tense more often than past tense, and past tense more often than future
tense. This is as important a fact about the grammar as the existence of the three options. It is
against this background, for example, that we can look at the skewing of the probabilities that
Halliday mentions. To return to an example in note 8 above, the fact that past tense forms are the
most likely choice in narrative is one of the features that make narrative distinctive, precisely
because this does not follow the overall pattern of tense choices across all the uses of language.
This issue is discussed in M. A. K. Halliday and Z. L. James (1993) 'A quantitative study of
polarity and primary tense in the English finite clause' in J. M. Sinclair, M. P Hoey and G. Fox
(eds) Techniques of Description: Spoken and written discourse London: Routledge, pp. 32-66.
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Now, with marked and unmarked the problem is that we tend to
define it in half a dozen different ways, and we need to get clear what we
mean when we talk about marked and unmarked terms in systems. You
can relate this to probabilities, and it may even turn out in the long run
that we can define it in terms of probabilities; but I don't think we should
do that yet. I think we should be thinking of it in semantic terms. Of
course, we have the concept of formally marked, by morphological means:
that's important, but it's easy to recognize and it doesn't necessarily go
with semantic marking. The real concept that we can use is that of the
unmarked choice, or unmarked option, in a grammatical system, which is
a kind of default choice. I used to find this very useful in language teaching,
because I could say to the students: "This is what you do, unless you have
a good reason for doing something else". For example, you find out what
the language does with its unmarked Theme, if it has a Theme, and you
say, right, that is your basic option, but here are the conditions which
would lead you to do something else." I think it is a useful concept: it is
linked to probabilities but I wouldn't want yet or maybe ever to define

it in probabilistic terms.

GT Within a register you would use what otherwise would be a
marked Theme, not as a choice open to an individual writer in a sense
there's very little choice, you've got to use this kind of Theme but because
of that register's conventions, which have evolved in response to a particu-
lar communicative need. I think that's an issue that worries some people:
they're finding that in a particular register, you take a certain option when
there is no good reason not to, even though in the language as a whole
that would be otherwise be a marked choice.

MAKH That's exactly what I would say. They ought not to be
worried about it, it is just a point that needs to be made explicit. There are
two steps: one is to say that, in this register, what would in general be a

17 In Systemic Functional linguistics, Theme is the first 'content' element in the clause. It represents
the 'starting point' of the clause, and serves to establish the framework within which the clause is
to be understood. The examples in note 12 above are in fact to do with the Themes: the use of a
marked Theme such as 'On Friday, I went to London' signals to the hearer that the speaker is
moving to the next frame in the time sequence. If the following Theme is then unmarked (I
visited the National Gallery'), it signals (amongst other things) that we are still in the same time
frame of 'On Friday'.
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marked Theme, or mood or whatever, becomes the unmarked option here.
They shouldn't have a problem with that. The second step is to say: "Can
we explain this?". What happens in general is that if you go back into the
history you can, but things get ritualized, so that you may have to say,
look, in terms of contemporary uses it doesn't really have any function.
That's the way it evolved, and we can see why it evolved that way. It's best
to do that if possible because adult language learners like explanations
they're not satisfied just with the idea of ritual. But you may have to say
that, just as you have to learn there are irregular verbs in Portuguese or
English or whatever, so you have to learn that there are funny things that
go on and we can't explain them all. But in cases like these which are
clearly semantic choices you can usually see where the unmarked option
came from.

HC As you say, this is specially useful in the context of learning
languages. When people raise these issues back home in Brazil, they usually
have this sort of issue in the background. We do a lot of teaching of
languages for specific purposes, and of course if you are doing LSP you are
often dealing with very specific registers. For example, you may have to
teach Brazilians how to interact successfully in discussions groups on the
Internet, which involves informal interaction in writing. A student of mine
found that the vast majority of requests for information will be in the
declarative form introduced by expressions of politeness, like "I would
appreciate it if you could tell me", or "I would be specially thankful if you
let me know". The frequency of this marked use of the declarative is very
high in that specific type of communication, and if you're teaching your
students that kind of language you want an explanation for it.

GT Yes, there are two levels. You can simply say: "This is what you
do"; or you can talk through it, raising their language awareness, getting
them to think about what it is in this new medium or mode of
communication which means that that use is going to occur. I very often
find students respond well to that approach and they remember because it
makes sense.

MAKH I agree, it is much more memorable if you can make it
make sense. I mean, we all know that as language teachers we sometimes
invent explanations!
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Practical issues of analysis

HC The recognition criteria for Theme are one of the few practical
issues within Systemic Functional Grammar that have aroused
disagreement. Do you see any reason for changing your view that Theme
extends as far as the first experiential constituent of the clause, and no
further?

MAKH I'm interested in this question, and I know that some people
have preferred to take the Theme beyond what I would: to include the
Subject, for example. Now I think this is worth exploring further. There
are various reasons why I did what I did, one being intonational. It is
generally true in our early recordings that in cases when a clause is broken
into two information units, the break typically comes in well over 50%
of cases at the point where the break between Theme and Rheme as I
defined it comes: in other words, it would not include the Subject that
follows a Complement or Adjunct. I have also said that I don't see the
point of extending it to the following Subject because the Subject's got to
come there anyway. Once you've chosen a marked Theme, you've got no
more choice in the order, so you don't need to explain the Subject. So I'm
not convinced by the motivation for extending the Theme; but it is
something to explore, especially now that we've got the corpus: let's look
at what happens in terms of the function of Theme in discourse. We need
discourse reasons for claiming that Theme extends further, and I think
that the issue is still open. But I admit that I have not yet been convinced
of the need for it."

HC In your Introduction to Functional Grammar you argue that
transitivity and ergativity are alternative perspectives on processes.19 Would
you want to say that this applies to any clause?

18 For a fuller discussion of Theme, see R. Hasan and P. Fries (eds) (1995) On Subject and Theme: A
discourse functional perspective Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
19 Transitivity in SFL refers not just to the verb, but to the way the experiential 'content' of the
clause is expressed. It is a way of describing the processes and the participants being talked about.
So, in a clause like 'He boiled the water rapidly', we have a material (physical action) process of
boiling, involving an Actor 'he' (the entity doing the process) and a Goal 'the water' (the entity
affected by the process), plus a circumstance 'rapidly'. This analysis brings out the similarities
between this clause and a clause like 'She chopped the carrots finely'. But we can also look at the
clause from a different perspective, the ergative one. If we compare the clause with 'The water
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MAKH I think this is a very interesting point. It is a typical kind of
complementarity. I used to cite the old controversy from Newton's time
about the nature of light: was it particle or wave? You could say that there
is a single set of phenomena which range along a cline, and the phenomena
at one end of the cline are better explained in terms of an ergative model,
and the phenomena at the other end are better explained in terms of a
transitive model. That after all applies to grammar and lexis. It's a cline,
but there's one end where you do better using grammatical theory, and
the other end where you do better writing a thesaurus or a dictionary.
Now the next step could be to say, OK, but if that is the case, aren't these
essentially different phenomena? Here of course I'm thinking of Kristin
Davidse 's work:2° she has taken that step and I thoroughly applaud it. I
had just said that there is one set of phenomena here, and there are reasons
for looking at it from two different ends. I didn't take it further and say
that I want to set up transitive and ergative as different classes of process.
She took it that far, and I think it's quite fair to do that. It's a normal
situation in complementarities of this kind. There are many of them in
language for example, tense and aspect, which are essentially
complementary models of time. In some language systems, like Russian
and other Slavonic languages, it's clear that they are both there, and it's
clear which is which. In English, on the other hand, they are more
problematic. I personally think that to talk about what people call perfective
and continuous as aspect is not very helpful, because there is a much better
model for these secondary tense; and the aspect just comes in the non-
finites. But you have to see which gives you a more powerful picture and
again thanks to the corpus we now have a lot more evidence we can look at.

In principle, coming to the level of structure, I like to do both, to give
one interpretation in terms of transitivity and one in terms of ergativity;
but that's because in the way I developed it it seemed to me you were

boiled rapidly', we have the same verb but in a different transitivity structure 'the water' is now
the Actor. However, it is clear that in both cases the water is the 'location' of the boiling; the
difference is that in the original clause 'he' is represented as causing the boiling to happen in that
location. We can bring out the underlying similarity by using ergative labels: in both cases 'the
water' is Medium (the entity in or through which the process comes into being), while in the first
clause 'he' is the Agent (the entity causing a process to happen). For a full discussion, see Chapter
5 of M. A. K. Halliday (1994)An Introduction to Functional Grammar London: Edward Arnold.

K. Davidse (1992) 'Transitive/ergative: the Janus-headed grammar of action and events' in M.
Davies and L. Ravelli (eds) Advances in Systemic Linguistics London: Pinter, pp. 105-135.
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making different kinds of generalizations: the ergative perspective helps
you in seeing where all the process types are alike, whereas the transitive
perspective helps you in seeing the differences.

Complexity and computer-aided analysis

HC Just one last question about the complexity of the theory. I see
a paradox between the theory being so complex and the vast amount of
data we have access to these days. We want to be able to deal with all this
data with the help of computers, but there is a kind of mismatch: the
theory is good because it's complex, but on the other hand it is difficult to
use it, because computers ...

MAKH ... are very simple!

HC Yes, too simple for the theory.

MAKH As you know, I defend the complexity of the theory, because
we are talking about a very complex phenomenon, and it doesn't help
anyone if you pretend it's simple. We have to build that complexity in,
and what you're trying to do is to manage it. We hear a lot about this
today, complexity management, and this is what we're dealing with. Five
or six years ago I was working with Zoe James on the computer at
Birmingham [see note 15]. We looked at the tagger, but we didn't use it
because it was precisely the things we needed to know that it was very bad
at. The parsers were still too slow: we were working with a million and a
half clauses, so there was no way that we could rely on a parser. What we
were looking for and Zoe was brilliant at thinking in these terms was
a kind of pattern matcher, which could give us just enough evidence to
identify the features we were interested in. Zoe got it to the right level of
accuracy for polarity, tense and modality; but we never cracked the voice
code we were working on active and passive, and we never got it to quite
the level where we thought that we had enough accuracy for our results to
be valid. But that is just a matter of work. I had to leave, and she had to
leave too, and so far no-one else has taken it up. Of course, the new parsers
are a lot quicker and more accurate now; but in any case you need to
identify your task closely and then see what part of the theory you need
and use this for pattern matching. It's a question of deciding which area
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you're interested in, and then thinking, let's see what tools I need in order
to get this out of the corpus. It may involve a total parse, or it may be
something in between. It may be something that the tagger will help you
with, but usually I'm looking at larger chunks, so word tagging hasn't
been terribly helpful. Strategically you do need to define your task very
precisely.

In a sense, this goes for text analysis generally, whether it is human or
machine aided: you can't survey a text completely, because you'd be there
until the end of the year working on one sentence. What you try to do is
familiarize yourself with the text and the possibilities. This is something
that is hard to teach students, because there is no algorithm for it: you
need to get a sense of how you take in a text, then you say, I think that
modality would be interesting here, or we really need to look at process
types in this text, or whatever. You keep all the resources of the grammar
in front of your eyes, and select those you think will be most revealing. You're
not always right, of course! But otherwise you could have an endless task.

HC Well, thank you very much for your time.
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Brazilian Portuguese and the Null Subject Parameter é uma coletanea de
dez trabalhos que discute, em uma perspectiva sincronica e diacronica, e
no ambito da aquisicao da linguagem, as questoes relacionadas corn o cha-
mado parametro do sujeito nulo no portugues brasileiro (PB), acrescida de
urn primoroso prefacio elaborado por Kato. Neste a autora apresenta al-
gumas consideracoes relevantes a respeito do conceito de parametro, des-
tacando a importancia das questoes que levanta para os estudos compara-
tivos, para uma teoria da mudanca e aquisicao, dentro da concepcao
gerativista de linguagem expressa no quadro teorico conhecido como Prin-
cipios e Parametros. Alem disso, faz uma oportuna retrospectiva de fatos
diacronicos empiricos pertinentes ao tOpico em estudo, atestados na litera-
tura sobre o PB, e uma avaliacao de analises teoricas de estudos compara-
tivos previos, realizados por urn significativo conjunto de pesquisadores
que tentaram interpretar as propriedades do sujeito nulo.

Como se sabe, o parametro do sujeito nulo, ou parametro "pro-drop"
foi urn dos mais estudados nas tiltimas decadas, tendo sido repensado na
medida em que a propria nocao de parametro foi sendo reformulada. No
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programa de investigacao da gramatica gerativa que preve principios uni-
versais comuns a todas as linguas, e parametros como possibilidades em
aberto, associados corn a variacao lingiiistica, a escolha de UM ou outro
parametro, assumindo que sejam, em principio, binarios, representa a di-
ferenca primitiva entre sistemas gramaticais.

Entretanto, a partir da concepcao de que a variacao parametrica resi-
de nas propriedades lexicais das categorias funcionais, o parametro do su-
jeito nulo nao mais foi conceitualizado como uma diferenca sintatica parti-
cular entre as linguas, no sentido de elas permitirem ou nao a omissao do
sujeito pronominal. Ao contrario, essa diferenca e entendida como urn
epifenomeno, ou seja, como manifestacao na superficie de propriedades
morfologicas relacionadas corn os nucleos funcionais. A tentativa de inter-
pretar a natureza de uma propriedade morfolOgica abstrata e de caracteri-
zar o conjunto de propriedades relacionadas com as linguas de sujeito nulo,
em particular, a possibilidade de inversao VS ou da inversao livre nas sen-
tencas simples, passam a representar, entao, urn enorme desafio.

Que propriedade as linguas possuem que lhes permite omitir o sujeito
pronominal?

De inicio, partindo do estudo de linguas do tipo do italiano de urn
lado, e do ingles de outro, varios pesquisadores assumiram que a proprie-
dade se refere a natureza da morfologia flexional verbal, entendendo-se
que as distincoes de pessoa e numero constituiriam a condicao necessaria e
suficiente para o licenciamento sintatico e interpretacao de pro, a catego-
ria pronominal nula (Rizzi, 1982, 1986).

A hipotese da uniformidade morfologica elaborada por Jaeggli & Safir
(1989) e a proposta da riqueza funcional dos paradigmas flexionais, no
sentido de Roberts (1993), sao apenas algumas das tentativas registradas
na literatura para quantificar a "riqueza" morfolOgica relevante. Nestes
termos, uma drastica reducao do paradigma flexional do verbo, como a
que ocorreu no PB, por exemplo, determinaria a tendencia para o preen-
chimento do sujeito pronominal. Posteriormente, a medida que outras lin-
guas foram sendo estudadas, entre elas o chines e japones, observou-se que
a categoria nula na posicao de sujeito poderia ter uma natureza diversa,
tendo sua interpretacao garantida nao por INFL (Flexao), mas por urn
antecedente expresso no contexto discursivo ou pragmatico, desde que
satisfeitas certas condicoes particulares.
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Para uma primeira aproximacao, portanto, pode-se dizer que dos dez

artigos que compoem o livro, cinco versam sobre a possibilidade e nature-
za do sujeito nulo no PB, em duas perspectivas distintas. A primeira, ado-
tada por Duarte, associa sujeito riulo e flexao, o que leva a necessidade de
refletir sobre paradigmas de concordancia "rica" e "pobre", e de como as
mudancas que ocorrem na morfologia verbal se refletem no licenciamento
das tres pessoas gramaticais.

Na segunda perspectiva, defendida por De Oliveira, Negrao & Viotti,
Modesto e Figueiredo Silva, nao se assume tal conexdo causal entre INFL
e identificacao do sujeito nulo nas diferentes pessoas gramaticais, embora
os autores variem na sua argumentacao para justificar o ponto. Enquanto
De Oliveira se detem em fatores de ordem estrutural, os autores restantes
baseiam-se na Teoria da Ligacao para mostrar que o sujeito nulo de tercei-
ra pessoa no PB pode envolver diferentes formas de licenciamento e inter-
pretacao, evidenciando categorias nulas de natureza distinta no sistema
pronominal.

Por sua vez, doffs dos artigos da coletanea, o de Andrade Berlinck e
Britto, buscam relacionar as propriedades das construcoes SV e VS no PB
e portugues europeu (PE) e as particularidades do sistema pronominal, em
especial, do pronome nominativo sujeito. Ja o texto de Simoes trata dos
sujeitos nulos e aquisicao da linguagem, enquanto a correlacao entre sujei-
tos e objetos nulos e o tema explorado por Cyrino, Duarte & Kato. Final-
mente, o texto de Kato tern como objetivo principal apresentar uma teoria
do parametro do sujeito nulo na qual a possibilidade de sujeito nulo e
inversao livre pode ser derivada de uma mesma propriedade morfolOgica
do sistema de concordancia.

Duarte apresenta em seu estudo "The loss of the "avoid pronoun"
principle in Brazilian Portuguese" resultados diacronicos que, segundo sua
interpretacao, claramente sugerem uma correlacao entre o decrescimo dos
sujeitos nulos referenciais e a reducao do paradigma flexional verbal na
historia do PB. Os resultados diacronicos sao acompanhados de uma amostra
sincronica que nao so corrobora os estudos diacronicos, como revela novos
achados, entre eles, a tendencia ao preenchimento dos sujeitos referenciais
arbitrarios. Comparando o PB corn o PE na expressao dos sujeitos
referenciais definidos e arbitrarios, a autora faz uma previsao forte: o siste-
ma defectivo de sujeito nulo exibido pelo PB hoje é urn estagio na direcao
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da mudanca parametrica que vai tornar o PB uma lingua de sujeito prono-
minal obrigatoriamente preenchido. Esta previsao e tambem corroborada
ao comparar resultados do PB corn mudancas ocorridas no frances medie-
val. Alem disso, a autora destaca a alta freqUencia das construcoes de sujei-
to deslocado, tambem chamadas de construcoes de deslocamento a es-
querda (DE), tratando-as como mudancas encaixadas, uma vez que nao
sao compativeis corn linguas de sujeito nulo do tipo do PE.

A tentativa de tracar o curso de uma mudanca parametrica em Pro-
gresso no PB apoia se em uma analise de natureza quantitativa e quali-
tativa, corn base no quadro teOrico que associa a abordagem variacionista
para a mudanca linguistica e a teoria dos Principios e Parametros (Tara llo
& Kato, 1989). 0 trabalho de Duarte, ao meu ver, contribui particular-
mente por trazer para o cenario resultados quantitativos que mostram nao
so aumento no preenchimento do sujeito referencial arbitrario e nas estra-
tegias de indeterminacao do sujeito corn formas pronominais expressas,
como tambem revelam a tendencia para se evitar ate mesmo o sujeito nulo
expletivo.

0 interessante é que a mudanca atinge as pessoas gramaticais diferen-
temente. Duarte (1995) ja observara em seus resultados quantitativos que
a segunda pessoa apresenta a mais alta percentagem de preenchimento,
seguida da primeira, enquanto a terceira apresenta a resistencia maior,
embora seja o contexto que pode trazer ambiguidade.

Ora, é este fato intrigante do sujeito nulo no PB que motiva o texto
de Negrao & Viotti, a partir das ideias anteriormente expostas em Negrao
& Muller (1996), levando a urn avanco teorico: o de que os pronomes
nulos no PB sao categorias vazias ligadas. 0 sujeito nulo referencial de
terceira pessoa tern sua interpretacao recuperada por contextos discursivos
e pragmaticos, o que explica a resistencia ao seu preenchimento por uma
expressao pronominal.

0 texto de Negrao & Viotti "Brazilian Portuguese as a discourse
oriented language" vai mais fundo ao discutir a afirmacao feita por Galves
(1993) e Figueiredo Silva (1994) de que o enfraquecimento da concordan-
cia verbal no PB teria levado a uma reestruturacao do seu padrao sentencial,
aproximando tipologicamente o PB das linguas orientadas para o discur-
so, em oposicao as linguas orientadas para a sentenca. Concordando corn a
segunda parte da afirmacao, as autoras discordam da primeira: o enfraque-
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cimento do paradigma flexional nao estaria relacionado ao decrescimo do
sujeito nulo e, portanto, a reestruturacdo do padfao sentencial nao esta
relacionado corn esta perda. A contribuicdo original do texto se apoia jus-
tamente na hipotese de que o PB e uma lingua orientada para o discurso,
a partir de propriedades como: (i) assimetria na distribuicdo dos pronomes
plenos e nulos; (ii) fenomenos de escopo relacionado ao distributivo cada;
(iii) certas possibilidades de extracdo de elementos-qu da posicao de sujeito
das sentencas completivas introduzidas por que; extracao de ilhasque re-
lativas.

Com base em Negrao (1999), assume-se que as mudancas observadas
no PB revelam um processo de especializacdo de formas no uso dos prono-
mes lexicais em oposicao aos nulos, e nao na substituicao de uns pelos
outros. A variante nula e usada sempre que houver uma leitura de variavel
ligada, ou seja, quando tern sua interpretacdo garantida por urn antece-
dente. Por sua vez, os pronomes plenos sac) interpretados como pronomes
E-type, dependentes de uma certa configuracao estrutural. As diferentes
estrategias para interpretar os sujeitos pronominais, nulos ou plenos, cor-
roboram, assim, a afirmacdo de que o PB e uma lingua orientada para o
discurso.

Da mesma forma, os fatos sintaticos de extracdo do sujeito que as
autoras apresentam no estudo e o comportamento do distributivo cada so
poderiam ser explicados se o sujeito ocupa uma posicao mais alta que Spec,IP.
Uma lingua orientada para o discurso e aquela que expressa na sintaxe
visivel relacoes que outras so vdo codificar na Forma LOgica (FL), entre
elas, a funcao informacional de certos constituintes, tais como foco, tOpico
e escopo das frases quantificadas. A relacdo predicativa basica nao e aquela
que se estabelece entre o sujeito e predicado dentro do IP, mas aquela que
se estabelece entre todo o IP e urn constituinte fora, no sistema CP.

Portanto, a conclusao das autoras para o PB e a de que nao ha uma
correlacdo direta entre enfraquecimento da flexao e aumento no uso dos
pronomes plenos, levando a uma reestruturacao do padfao sentencial. Na
verdade, a direcao e oposta: é o fato de identificar categorias vazias por
proeminencia no discurso que tern levado a um decrescimo nas marcas
flexionais, a ponto de elas nao mais serem necessarias.

0 trabalho de Figueiredo Silva "Main and embedded null subjects in
Brazilian Portuguese" e o de Modesto "Null subject without "rich"
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agreement", embora apresentem diferentes propostas, focalizam tambem
a natureza da categoria vazia em posicao de sujeito que ainda é licenciada
no PB. Como se disse, este é urn dos aspectos que torna o PB urn desafio
para a teoria tradicional do sujeito nub.

A contribuicao de Figueiredo Silva para essa discussao e propor uma
resposta para a questa° de quais condicoes estruturais restringem a distri-
buicao dos pronomes lexicais e categorias vazias na posicao de sujeito nas
sentencas finitas. Trabalhando corn sentencas principais e subordinadas,
inclusive as que constituem ilhas sintaticas, a autora discute os problemas
da analise tradicional para estes dados, chegando a conclusao de que os
sujeitos nulos referenciais nao sao urn fenomeno unitario, mas devem ser
entendidos como categorias distintas, de acordo corn as estrategias usadas
para a sua identificacao. Nas sentencas subordinadas, os sujeitos nulos tern
comportamento de variavel e de pronome anaforico. Nas sentencas princi-
pais podem ser identificados como constante nula para a primeira pessoa
gramatical, ou como pronominal ligado (variavel) para a terceira pessoa.

No caso da variavel, a identificacao da categoria vazia se da por movi-
mento para uma posicao A-barra, ou por coindexacao corn urn elemento
em posicao de tOpico. 0 pronominal anaforico, porem, so ocorre em sen-
tencas subordinadas, cujo sujeito nulo e correferencial corn o sujeito da
sentenca principal. No todo, estamos diante de uma tipologia de sujeitos
nulos corn tres diferentes categorias, que, no entanto, nao envolvem a
categoria pro proposta para as linguas de sujeito nulo.

A autora conclui que o PB é uma lingua de sujeito nulo parcial, fazen-
do use de estrategias especiais para identificar a categoria vazia sempre
que o sujeito nulo deve ter referencia definida. Os sujeitos nulos nao po-
dem ser referencialmente autOnomos mesmo quando coocorrem corn a
morfologia verbal distintiva, uma vez que o traco de pessoa nao e repre-
sentado sistematicamente no paradigma flexional verbal. Ao contrario, a
categoria vazia de referencia generica e a expletiva podem ser identificadas
pela flexao verbal. Isto acontece porque a marca de numero expressa no
sistema de concordancia é suficiente.

Da mesma forma, Modesto reconhece que os dados do PB parecem
desafiar as teorias sobre o sujeito nulo propostas na literatura sobre o
assunto. 0 PB tern sistema flexional pobre, mas tern sujeito nulo referential
em alguns ambientes. Como Figueiredo Silva, o autor apresenta evidenci-
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as de que a concordancia verbal do PB e incapaz de identificar a categoria
vazia referencial. Sua proposta para a forma alternativa que a lingua en-
contra para licenciamento e identificacao do sujeito nulo nao se apoia,
porem, em urn inventario de categorias distintas. Os diferentes tipos de
sujeito nulo sao, na verdade, urn fenomeno unitario, de modo que o pro-
nominal nulo e visto como uma variavel na FL, ligada pelo elemento mais
proximo em posicao A-barra, ou posicao naoargumental.

A conclusao do autor e que, embora exista correlacao entre concor-
dancia e argumentos vazios em algumas linguas, isto e parametriz6vel. 0
PB ficaria como uma lingua que escolhe a identificacao do sujeito nulo
por ligacao A-barra, o que seria urn evidencia para coloca-lo ao lado
das linguas tipologicamente consideradas como linguas orientadas para
o discurso.

Ja o objetivo de Kato em "The partial pro-drop nature and the restricted
VS order in Brazilian Portuguese" e apresentar uma teoria do parametro
do SN que associa a perda do sujeito nulo referencial e inversao livre (VOS)
no PB a mesma propriedade morfolOgica do sistema de concordancia. Deste
modo, a relativa estabilidade do sujeito nulo na terceira pessoa e a constru-
cab VS corn verbos inacusativos e copula, ainda observados no PB, sao
vistos nao como fenomenos residuais de urn antigo assentamento de
parametro, mas como parte de uma gramatica estavel, considerandose o
fato de que a morfologia pode apresentar irregularidades.

0 ponto basic() de sua analise, embora articulada em termos do pro-
grama minimalista (Chomsky,1995), é a retomada do "insight" traditio-
nal de que INFL nas linguas de sujeito nulo e urn elemento pronominal ou
clitico. Assumindo nos termos de Kato (1999) que cliticos, pronomes e
afixos sao realizacoes alomorficas dos tracos de concordancia, a autora pro-
p& que as linguas escolhem, para a mesma funcao, uma destas formas
para o pronominal nominativo: pronomes fracos livres, cliticos sujeitos ou
AGR {+ pronominal).

Consequentemente, a analise elimina pro como uma categoria descri-
tiva. No entanto, esse nao é unico traco teOrico inovador da analise pro-
posta. De fato, Kato inova ainda ao propor que a flexao de concordancia
(AGR) e nude° do DP e nao da sentenca, associando-se ao verbo como seu
argumento.
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A partir dessa hipOtese, a autora assume que todo determinante, seja
ele urn portador de traco de concordancia, seja urn clitico ou afixo prono-
minal, aparece como item na numeracao e possui tracos formais para se-
rem verificados, iniciando a derivacao na posicao D. Se a lingua tem traco
D forte em T, atrai tanto os pronomes como os afixos e cliticos. A diferenca
esta em que, enquanto cliticos e afixos se movem como nucleos, adjungindo-
se a T, pronomes se movem para Spec,TP. Linguas de sujeito nulo como o
espanhol e PE tern afixos de concordancia independentes que verificam
seus tracos em T, de modo que Spec,TP nao é projetado; o mesmo aconte-
ce corn linguas do tipo do Fiorentino e Trentino corn sujeitos cliticos. Ao
contrario, linguas que nao tem sujeito nulo como o ingles e alemao proje-
tarn Spec,TP, a posicao para onde se movem os pronomes livres.

As mudancas no PB relacionadas a perda do sujeito nulo referencial
podem, entao, ser vistas como resultantes da perda do sistema de concor-
dancia pronominal, identificado como sujeito gramatical. Corn esta perda,
aparece um paradigma de pronomes nominativos, similar aos pronomes
nominativos do ingles. A partir dessa mudanca no sistema pronominal,
duas outras propriedades passam a se manifestar e a interagir, a saber: a
projecao de Spec, TP e urn tract) D forte em T, motivando as operacoes
sintaticas que derivam, por exemplo, a ordem SVO. Destaque-se que, ape-
sar da distinta historia derivacional da construcao SVO no PB e PE a nivel
de TP, a autora sugere para as duas variantes, corn base em Nunes (1998b),
a possibilidade de pronomes lexicais e DPs sujeitos corn Caso Nominativo
"default", externos a TP. Estes sao interpretados como sujeitos de senten-
cas categ6ricas, nos termos do que ja tern sido proposto por varios autores.

Outros fatos do PB confirmam a teoria proposta por Kato. Em uma
argumentacdo detalhada a autora mostra que a inovacao do sistema pro-
nominal do PB, criando urn paradigma de pronomes fracos livres e a pro-
jecao obrigatoria de Spec,TP, leva a perda da ordem VOS, ou seja, da in-
versa° livre corn sujeitos definidos e indefinidos que requerem concordan-
cia. Akin disso, o estudo envolve comparacao corn outras linguas para
mostrar porque o PB retem uma ordem VS produtiva em construcoes
inacusativas e existenciais, apesar da perda crescente da inversao livre. A
suposicao basica e a permanencia no PB de urn expletivo nulo, o qual
constitui urn afixo neutro de terceira pessoa, o unico que ainda pode apa-
recer como um item independente na numeracao.
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0 mesmo esforco para entender as manifestacoes do sujeito nulo no
PB esti expresso no trabalho de De Oliveira "The pronominal subject in
Italian and Brazilian Portuguese". Desta vez, porem, a reflexao coloca em
cena os fatos do italiano (IT), na tentativa de explicar o fenomeno da
complementaridade entre sujeito nulo e lexical. 0 objetivo e verificar se a
distribuicao complementar, considerada por varios autores como obriga-
tOria em linguas de sujeito nulo, poderia ser encontrada em uma lingua do
tipo do italiano, e se a sua ausencia no PB poderia ser usada como eviden-
cia para caracterizi-lo como uma lingua de sujeito nulo residual.

Os resultados que os dados analisados apresentam parecem sugerir,
porem, que essa previsao nao se concretiza, uma vez que existem certos
contextos em que o pronome lexical e obrigatOrio no IT. Alem disso, ob-
serva-se nesses casos de preenchimento uma percentagem maior de sujeito
lexical de primeira e segunda pessoas. Ora, estes fatos, levam a autora a
concluir que a relacao causal entre sujeito nulo e morfologia verbal deveria
ser repensada. Pe lo mesmo raciocinio, fica descartada a ideia de que a per-
da do sujeito nulo no PB estaria correlacionado a mudancas no paradigma
flexional do verbo.

No entanto, De Oliveira reconhece que, apesar das similaridades en-
tre o IT e o PB, as duas linguas diferem por terem diferentes pronomes na
posicao de sujeito. No PB, o pronome lexical e fraco, nos termos de Kato
acima revistos, refletindo a ausencia de AGR [-F pronominal]. No IT, o
pronome sujeito é forte e coocorre corn a flexao pronominal. Isso explica
porque os sujeitos plenos do IT podem ser interpretados como tendo uma
funcao enfatica.

Como dissemos, o que se convencionou definir como parametro do
sujeito nulo e urn conjunto de propriedades que envolve nao so a possibi-
lidade do sujeito nulo, mas tambem, entre outras, a inversao livre (VOS) e
inversao VS. A histOria das linguas de sujeito nulo mostra, porem, que
nem sempre as tres propriedades evoluem da mesma forma. No PB, en-
quanto parece haver urn decrescimo paralelo do sujeito nulo e da inversao
livre, a ordem VS e ainda produtiva, embora restrita a verbos inacusativos
e copula.

0 estudo diacrOnico de Andrade Berlinck "Brazilian Portuguese VS
order: a diachronic analisys" lida corn a inversao verbo/sujeito, apresentan
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do uma analise quantitativa cuidadosa, corn base em urn "corpus" que
compreende tres periodos historicos: seculos XVIII, XIX e XX. Os resul-
tados mostram, por urn lado, a perda quase categorica das construcoes
VSO e VOS no PB e, por outro, a perda da sintaxe VS, restrita no estagio
atual da lingua a verbos inacusativos e auxiliares.

Seus resultados revelam tambem, quando comparados corn estudos
feitos no PE, uma importante diferenca entre o PB e o PE corn relacao as
construcoes que apresentam inversao sujeito/verbo. Enquanto ambas as
linguas compartilham a construcao VS inacusativa, o PE, impoe menos
restricoes a inversao do sujeito de um modo geral, sendo esta preferida e

mesmo obrigatoria em certos contextos nos quais ocorrem verbos seman-
ticamente fracos. A conclusao, portanto, é que existe uma efetiva correla-
(do entre inversao livre e sujeitos nulos no PB.

A autora destaca ainda o carater informacional das construcoes corn
inversao do sujeito, revelando a heterogeneidade das mesmas. Assim, o

sujeito posposto nas construcoes VS inacusativas é interpretado como par-
te do comentario da sentenca, nao apresentando isoladamente uma funcao
discursiva marcada. Nos mesmos termos, observa-se que somente o sujei-
to das construcoes VOS e interpretado como foco sentencial.

Tambem no estudo de Britto "Syntactic codification of categorial and
thetic judgements in Brazilian Portuguese" existe a preocupacao de
correlacionar as construcoes corn sujeito pos-verbal e sujeito nulo. Assu-
mindo que as linguas naturais codificam sintaticamente julgamentos cate-
goricos e teticos, a autora conclui que o use freqiiente no PB da construcao
de deslocamento a esquerda corn pronome resumptivo (DE), sem a leitura
marcada que apresenta em outras linguas, evidencia que o arranjo dos
constituintes expressa a codificacao do juizo categoric°.

Da mesma forma, a ordem SV codifica o juizo tetico. A autora consi-
ders ainda fatos de ordem comparativa, a partir da afirmacao de que, no
PE, a codificacao dos juizos categoric° e tetico e feita, respectivamente,
pelas ordens SV e VS. Esta comparacao the permite tracar nao so urn im-
portante paralelismo entre as duas variantes, como tambem propor uma
derivacao sintatica deste paralelismo, corn base em pressupostos
minimalistas, os quais envolvem questoes de verificacao de Caso e

assinalamento de papeis tematicos.
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Britto tern, particularmente, como objetivo estabelecer uma relaedo
entre a analise sintatica destas construeoes e o sistema pronominal que o
PB e PE apresentam. Deste modo, o paralelismo interpretativo encontra-
do entre, de um lado, as construeoes de DE do PB e construeoes SV do PE
e, de outro, entre construeoes SV do PB e VS do PE vai ser sintaticamente
derivado corn base no argumento de que tais construe-6es projetam a mes-
ma estrutura sintatica, estando a diferenea entre elas na natureza nula do
pronome nominativo fraco do PE, e na sua natureza lexical no PB.

No quadro teorico dos Principios e Parametros toda analise lingiiistica
tern a preocupaeao de proporcionar elementos para uma teoria da aquisi-
ea° da linguagem. De fato, o nivel explanatOrio so podera ser alcaneado
quando se pode responder a pergunta crucial de como a crianea acaba por
saber os fatos de sua lingua. Segundo Raposo (1992), a questao da aquisi-
ea° da linguagem e central no empreendimento gerativista "...tanto do
ponto de vista epistemologico/filosofico como do ponto de vista da teoria
gramatical propriamente dita" (p. 28). Uma teoria do sujeito nulo nao
poderia, portanto, ser diferente.

0 texto de Simoes "Null subjects in Brazilian Portuguese:
developmental data from a case study" representa uma contribuieao nesse
sentido, uma vez que examina as propriedades do sujeito nulo na aquisicao
do PB por uma crianea de dois anos e meio, ao mesmo tempo que testa
teorias da aquisicao e teorias do sujeito nulo propostas na literatura cor-
rente. 0 ponto fundamental e que a autora encontra suporte para a ideia
de que, nos primeiros estagios da aquisicao, a crianea adquirindo o PB
exibe uma categoria vazia na posicao de sujeito altamente restrita, e que
sua Pala mostra a atuacao da gramatica interna no que concerne ao use dos
elementos nulos. Nan ha evidencias em seus dados de que a crianea reassenta
parametros durante o seu desenvolvimento. Ao contrario, as propriedades
das senteneas observadas levam a conclusao de que a categoria nula que a
crianca exibe em sua producao linguistica em contextos referenciais e simi-
lar a observada para a linguagem do adulto, de acordo corn alguns pesqui-
sadores.

Novas ideias sobre a aquisicao estao presentes no estudo de Cyrino,
Duarte & Kato "Visible subjects and invisible clitics in Brazilian
Portuguese", embora este revele uma perspectiva bastante diferente da-
quela apresentada por Simoes. As autoras retomam a intrigante assimetria



166 D.E.L.T.A., 17:1

no comportamento do sujeito e objeto, observada no estudo diacronico de
Tara llo (1983) no PB e comparam seus resultados com outros estudos que
trataram especificamente da distribuicao diacronica dos pronomes nulos e
plenos na posicao de sujeito e objeto.

A tentativa para explicar a correlacao encontrada por Tara llo entre o
decrescimo do pronominal nulo sujeito em oposicao ao aumento do pro-
nominal nulo objeto parte da constatacao de que o estatuto referencial do
antecedente e altamente relevante para a pronominalizacao. Assim, para
uma lingua que tern a opcdo de variantes nulas ou plenas, urn dos fatores
que influencia na escolha de uma forma ou outra e o estatuto referencial
do antecedente.

As autoras afirmam que, embora as mudancas na freqiiencia dos pro-
nomes nulos sujeito e objeto sejam independentes, estao ambas regidas ou
condicionadas pela mesma "hierarquia referencial" que mapeia tracos4
referenciais corn DPs e tracos-cto nao-referenciais corn categorias vazias.
No quadro dos pronomes pessoais, pronomes fortes sao associados corn
referencialidade e pronomes fracos corn referencialidade deficiente. Por
exemplo, eu e voce sao inerentemente humanos, portanto, os mais altos na
hierarquia referencial. Os pronomes de terceira pessoa que se referem a
proposicao sao, por sua vez, os mais baixos na escala.

A hierarquia referencial e a distincao forte/fraco dos pronomes pro-
porcionam o mapeamento nao-marcado entre a o significado (Forma Logi-
ca) e a forma (Forma FonolOgica). Para a aquisicao, isso significa que se o
"input" exibe sujeitos nulos para entidades altamente referenciais (portu-
gues europeu), a crianca deduz que os sujeitos mais baixos na hierarquia
tambem serao nulos. Se por outro lado, o "input" exibe urn expletivo lexical
(ingles), a crianca vai deduzir que os sujeitos mais altos na hierarquia
referencial tambem serao lexicalizados. A hierarquia nao exclui a possibili-
dade de sujeitos referenciais nulos, mas preve que nao vai ser encontrada
uma lingua corn pronomes referenciais nulos e pronomes plenos nao
referenciais.

Para concluir, pode-se dizer que o conjunto de artigos da coletanea
abrangeu toda uma gama de questoes fundamentais relativas ao parametro
do sujeito nulo no PB. Os principais desafios impostos pelo quadro teorico
adotado sao enfrentados corn grande habilidade pelos autores, a partir de
uma argumentacao que se alicercou em bases solidas de natureza empirica

..1 7 7
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e conceptual. Entretanto, a discussao nao ficou restrita ao PB, uma vez
que foram trazidos para o centro do debate estudos de natureza diacronica
e sincronica feitos corn outras linguas, enriquecendo a sua base empirica.

Ora, tal desenvolvimento, possibilitou aos autores oferecer uma con-
tribuicao importante para a investigacao de varios aspectos gramaticais
que estao no cerne das discussoes gerativistas atuais, principalmente aque-
les que estao relacionadas corn estrutura de frase, categorias vazias, cate-
gorias funcionais e lexicais, traps formais, mapeamento sintaxe-discurso,
referencialidade. Alem disso, as analises apresentadas nao so proporcio-
nam um instrumento para os estudos em aquisicao da linguagem, como
tambem tern implicacoes potenciais para a teoria da variacao e mudanca
sintatica.

Sem dtivida, o livro representa urn empreendimento notavel que sera
de grande proveito academia) para estudiosos do PB e para os que estao
envolvidos na investigacao da teoria gramatical nos diferentes centros uni-
versitarios dentro e fora do Brasil.

Tambem deve-se dar destaque as referencias bibliograficas, as quais
abrangem uma grande parcela do que se produziu de mais relevante para
o tOpico discutido.

Note-se, finalmente que os estudos incluidos no volume resultaram
do esforco de diferentes geracoes de pesquisadores, envolvendo desde uma
mestra do porte de Mary Kato ate os pesquisadores mais jovens. No en-
tanto, o conjunto nao deixou de revelar uma surpreendente polifonia que,
na minha opinido, e outro ponto forte a ser destacado.
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NOTAS SOBRE LIVROS/BOOKNOTES

ILAKOFF, G. & M. JOHNSON (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied

Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.
624p.

George Lakoff e Mark Johnson, quase duas decadas apOs a publicacao
de seu livro Metaphors we live by (1980), para muitos ja considerado, sena°
urn classic°, uma referencia obrigatOria na area da linguistica cognitiva,
enfrentam agora, em sua obra Philosophy in the Flesh: the embodied mind and
its challenge to western thought, o desafio de questionar os alicerces da filoso-
fia ocidental atraves do que veem como resultados ou "licoes" de pesquisas
empiricas provenientes das ciencias cognitivas.

Em primeiro lugar, a mente seria "corporificada", isto é, estruturada
atraves de nossas experiencias corporais, e nao uma entidade de natureza
puramente metafisica e independente do corpo. Da mesma forma, a razdo
nao seria algo que pudesse transcender o nosso corpo: ela é tambem
t4 corporificada", pois origina-se tanto da natureza de nosso cerebro, como
das peculiaridades de nossos corpos e de suas experiencias no mundo em
que vivemos. Corn isso, descontrOi-se o dualismo Cartesiano entre corpo e
mente.

Em segundo lugar, quase todo pensamento e inconsciente, uma vez
que nao temos acesso aos mecanismos que nos permitem a, por exemplo,
entender urn simples enunciado (desde a identificacao de um segmento de
fonemas, ate o fazer sentido semantico e pragmatic° deste enunciado, para
citar apenas alguns desses inumeros mecanismos envolvidos, no processo
de compreensao e producao lingiiistica). Segundo os autores, a prOpria
consciencia vai alem da percepcdo de fenOmenos fisicos, ou da consciencia
que estamos conscientes; esta so é viabilizada por este conjunto vasto, in-
consciente e inacessivel que deve estar sempre em funcionamento para
que a prOpria consciencia possa operar.

D.E.L.T.A., 17:1, 2001 (169-174)

180



170 D.E.L.T.A., 17:1

A Ultima grande implicacao dos estudos das ciencias cognitivas focali-
zada na obra em questao nos remete a tese central apresentada no Metaphors
we live by: os conceitos abstratos sao, em sua maioria, metaforicos. A desco-
berta de que, ao contrario do que prega a tradicao platonico-aristotelica,
que ye as metaforas como simples ornamentos dispensaveis de natureza
poetica ou retOrica, a metafora seria, fundamentalmente, um recurso de
pensamento (logo, urn aparato cognitivo) que nos faz falar, ver e agir sobre
determinados fenomenos de uma maneira e nao de outra. Metiforas
conceituais como "discussao e guerra" e "tempo é dinheiro" foram ampla-
mente discutidas e empiricamente demonstradas no primeiro livro atraves
de varios exemplos de marcas lingiiisticas dessas metaforas encontradas na
lingua inglesa.

Em Philosophy in the Flesh, no entanto, as metaforas conceituais mais
exploradas sao aquelas que fundamentam os conceitos mais caros a filoso-
fia ocidental, como o de "eu", "tempo", "causalidade", e ate mesmo
"moralidade ". Os autores procuram demonstrar como esses conceitos sac)
metaforicamente fundamentados. Alem de nao serem de modo algum
transcendentais ou racionais, eles surgiram de nossas experiencias corpo-
rais corn o meio em que vivemos.

Para deixar claro o objetivo de desafio as bases da filosofia ocidental
(que ja esta explicitado no prOprio titulo da obra), o livro e organizado em
quatro partes: como a mente corporificada desafia a tradicao filosofica oci-
dental, a ciencia cognitiva das ideias filosoficas basicas, a ciencia cognitiva
da filosofia e, finalmente a filosofia corporificada.

Por/By: Solange Coelho Vereza
(Universidade Federal Fluminense)
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IPALMER, Gary B. & Debra J. OccHI (1999) Languages of Sentiment.
Amsterdam: John Benjamins Publ. Co.

0 livro contem artigos apresentados em 1996, na sessao "Linguas de
Sentimento", patrocinada pela Society for Linguistic Anthropology of the
American Anthropological Association. A sessao teve como objetivo ex-
plorar a comunicacao, em varias linguas, de sentimentos conceituados
como emocoes que sao definidas e organizadas culturalmente. 0 volume
poderia ser considerado urn livro de linguas asiaticas sobre sentimentos,
corn uma parte suplementar de ensaios te6ricos e de orientacao.

Ambos, evento e livro, refletem o fato de o dominio das emocoes estar
reaparecendo na cena das discussoes cientificas de areas como a psicologia,
a filosofia, a etnologia, a sociologia e a lingiiistica, atraves de diferentes
culturas e linguas. Mas o entusiasmo pela expressao de experiencias emo-
cionais nao é partilhado por todos os povos (por exemplo, japones, javanes,
Filipino). Nessas linguas, a conversa emotional e interpretada em termos
pragmaticos e nao como urn registro de experiencia da consciencia. Corn
efeito, os artigos estao agrupados obedecendo aos dois tipos de aborda-
gens: pragmatica/socio-construtivista (Schiffman, Wilce, Berman, Dunn)
e cognitiva (Smith, Occhi, Palmer/Bennett/Stacey, Grabois).

Que sentimentos sao tratados no livro? A contracapa apresenta um
resumo esclarecedor:

Os capitulos cobrem o primordialismo lingilistico em tamil (Harold
Schiffman); a eliminacao da lamentacao ern bangla, em favor da praxis da
linguagem referential (James Wilce); o discurso das mulheres em Java,
que cria a dignidade, re-enquadrando a dor da humilhacao (Laine Berman);
estilos de fala sinalizando a intimidade e o distanciamento em japones
(Cynthia Dunn); concepcoes divergentes de amor em japones e em ro-
mances americanos traduzidos (Janet Shibamoto-Smith); a sintaxe da emo-
cao-mimetica em japones (Debra Occhi); a gramatica da metafora das
emocoes em tagalog (Gary Palmer, Heather Bennett e Lester Stacey) e a
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organizacdo lexical das emocoes em ingles e espanhol de alunos de segun-
da lingua (Howard Grabois). Zoltan Kovecses (corn Palmer) examina a
relacao complementar da teoria da construcao social a procura de univer-
sais da experiencia emocional.

Talvez uma das maiores contribuicoes recentes sobre o assunto tenha
sido o questionamento do conceito de emoca-o. Seria ela urn sentimento ou
uma ideia? Estaria ela localizada na mente ou no corpo, ou em ambos? Ou
seria a emocao uma evidencia da unidade do espirito e mente?

Os artigos cobrem uma grande variedade de sentimentos e fornecem
estudos de caso, alguns descritos discursivamente, outros apresentando
detalhes gramaticais. Eles exemplificam as duas abordagens e incluem di-
versas metodologias, tais como a observacao participante, o uso de dados
provenientes de questionarios e entrevistas, a analise da midia popular e o
uso de material de referencia em lingua-nativa. Fornecem descricaes
etnograficas do uso pragmatic° da linguagem de sentimento no mundo
contemporaneo. Mostram como as abordagens e prag-
matica podem se complementar no estudo da linguagem das emocoes e a
consciencia das emocoes.

0 livro se encerra corn urn artigo de Kovecses & Palmer que tratam
da relacao entre as abordagens mais dominantes da pesquisa contempora-
nea sobre lingua e sentimento: a teoria socio-construtivista e a busca dos
universais de experiencia emocional fisiologicamente baseada.

Por/By: Sumiko Nishitani Ikeda
(Pontificia Universidade Catblica de Sao Paulo)
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IMUSSALIN, Fernanda & Anna Christina BENTES (2001) (orgs.) Introdu-
Kik a Lingiiistica: Dominios e Fronteiras. Volumes 1 e 2. Sao Paulo: Cortez
Editora. 194 p. e 270 p.

Compreendendo dois volumes, Introducao a Linguistica: Dominios e Fron-
teiras e uma coletanea de textos que cobre "as diversas ramificacoes da
Lingiiistica, aqui entendida como a ciencia da linguagem verbal humana"
(Ingedore Koch, capa da obra), destinada a leitores iniciantes ou nao
especializados, escrita por pesquisadores especialistas em suas respectivas
areas.

0 Volume 1 inicia corn textos sobre Sociolinguistica (Tania Alkmim
(parte I) e Roberto Gomes Camacho (parte II)) e Lingitistica Historica (Nilson
Gabas Jr.), seguidos das "areas que fazem parte daquilo que e tradicional-
mente concebido como descricao gramatical das linguas naturais" (Intro-
ducao das organizadoras): Fonetica (Gladis Massini-Cagliari e Luiz Carlos
Cagliari), Fonologia (Angel Corbera Mori), Morfologia (Filomena Sandalo),
Sintaxe (Rosane de Andrade Berlinck, Marina R. A. Augusto e Ana Paula
Scher). Finaliza corn o artigo de Anna Christina Bentes sobre Linguistica
Textual.

0 Volume 2 abrange mais 8 areas: Semantica (Roberta Pires de Oli-
veira), Pragmatica (Joana Plaza Pinto), Ancilise da Conversacao (Angela Paiva
Dionisio), Anali se do Discurso (Fernanda Mussalim), Neurolingiiistica (Edwiges
Morato), Psicolingiiistica (Ari Pedro Balieiro Jr.), Aquisicao da Linguagem
(Ester Miriam Scarpa) e Lingua e Ensino: Politi cas de Fechamento (Marina
Celia Mendonca).

Vale ressaltar a importancia das reflexoes apresentadas por Sfrio Possenti
ao prefaciar a obra, que alem de salientar a relevancia da publicacao, traz a
tona discussOes recentes sobre o papel da Lingiiistica nos meios nao-acade-
micos.

Segundo as organizadoras (na Introducao), apesar da vasta bibliogra-
fia de estudos no campo, o propOsito da obra é, em uma linguagem acessi-
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vel, apresentar uma amostra de como as diversas areas abordam os fatos de
linguagem, principalmente no Brasil. "Propoe-se a ser uma porta de en-
trada para o campo de Lingiiistica, urn campo vasto, heterogeneo,
multidisciplinar".

Por/By: Maria Aparecida Caltabiano-Magalhaes
(Pontificia Universidade Catalica de Sao Paulo)

ERRATA

Em D.E.L.T.A. 16.1 no artigo de Plinio Almeida Barbosa, deve-se
substituir o titulo Tempo-silabico em Portugues do Brasil: a critic to Roy
Major por Syllable-timing in Brazilian Portuguese: against Roy Major.

Nesse mesmo artigo, nao apareceram os agradecimentos: A Sandra
Madureira e Eleonora Albano, pela leitura e sugestoes em versoes previas
deste artigo. Agradeco especialmente tambem a Leda Bisol, por ter suge-
rido que esse artigo integrasse a secao Debate e por incentivar a discussao
em torno do tema. Enfatizamos nossa gratidao a Fapesp, atraves do progra-
ma Jovem Pesquisador em Centro Emergente (n° 95/09708-6) e a Bolsa de
Produtividade em Pesquisa do CNPq (n° 350382/98-0), vinculada ao pro-
jeto de n° 524110/96-4, que financiaram diretamente ou via equipamen-
tos essas pesquisas. Nao podemos deixar de agradecer ao nosso locutor,
por sua voz e disponibilidade.
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will be called. If necessary, an ad hoc referee
can be invited.
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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.
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NOTA INICIAL

A Editoria da D.E.L.T.A. vem informar que, a partir do presente volu-
me, a D.E.L.T.A. passa a ser autonoma. Como tal, passa a beneficiar os
socios de todas as associacoes da area oferecendo 50% de desconto, ou seja,
R$25,00 anuais, a taxa devida, ate agora, pela ABRALIN por associado.

Como e do conhecimento dos leitores, a D.E.L.T.A. foi fundada corn o
objetivo de prestar urn servico a comunidade de linguistas e vem se man-
tendo dentro dos principios de rigor cientifico e imparcialidade, tendo ja
conquistado prestigio em nivel internacional. Entre as evidencias desse
prestigio, podemos citar ter ela sido aceita para constar de tres grandes
indexadores internacionais e ter sido a Unica revista da area de Lingnistica
selecionada para constar do Scielo, o banco eletronico de revistas cientifi-
cas Latino americano, implementado pela FAPESP, tendo desde 26/2/1998
tido 8554 artigos copiados (requested') (uma media de 2851 por ano e
7.8 por dia), muitos do exterior, principalmente Estados Unidos, Europa e
Japao.

Para mais uma evidencia de prestigio internacional e de alcance inter-
institucional, dos 306 trabalhos ja publicados, 45 sao de prestigiados lin-
gnistas de fora do pals e apenas 44 sao de pesquisadores vinculados a PUC-
SP indicando sua qualidade inter-institucional.

As atribuicoes que eram exercidas pelo Conselho da ABRALIN deverao
passar a ser preenchidas por urn Conselho Superior composto de membros
cuja competencia academica seja inquestionavel e cuja preocupacao corn o
desenvolvimento da area e corn o rigor cientifico sejam amplamente reco-
nhecidos.

Como sempre preocupada corn os interesses de seus leitores, a
D.E.L.T.A. introduziu em 1996 uma nova sec-do, intitulada Notas de Li-
vros, corn pequenas resenhas de publicacoes, contendo a descricao do seu
contendo. Dado o interesse despertado pela secao, ela esta sendo
institucionalizada e substituira a secao Relacao de Eventos disponivel e
muito mais rapidamente na Comunidade Virtual da Linguagem (CVL)
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APRESENTAcA0

0 presente numero especial caracteriza-se como um conjunto de duas
faces.

Os quatro primeiros artigos apontam para direcoes que podem ser
previstas para algumas areas da lingiiistica brasileira.

Assim, Faraco contem uma relevante comparacao entre os modos de
organizacao dos estudos da linguagem atraves dos tempos, a dicotomia
entre a lingiiistica formal e a lingiiistica corn foco na interacao, na
intersubjetividade, preocupacao mais recente, concluindo pela importan-
cia dessa concepcao e de seu desenvolvimento.

Koch discute os desafios da Lingiiistica Textual e mesmo sua sobre-
vivencia para contribuir para o desenvolvimento das Ciencias numa nova
era, intensificando o dialogo que ja ha muito vem travando corn as demais
Ciencias, transformando-se numa "ciencia integrativa".

Cardoso apresenta uma visao das "trilhas" percorridas pelos estudos
dialetologicos discutindo os "caminhos a perseguir" corn base nas tenden-
cias metodolOgicas atuais.

Mollica e Roncarati observam as questoes que caracterizam o perfil da
sociolingiiistica no Brasil, discutindo as metas alcancadas, os caminhos a
serem perseguidos pela Sociolingiiistica e pela Sociolingiiistica Aplicada.

Maria Helena M. Mateus nos oferece uma retrospectiva dos estudos fo-
nolOgicos desenvolvidos em Portugal acrescida de uma exaustiva bibliografia.

A segunda parte deste numero e urn anexo constituido de tees traba-
lhos sobre publicacoes cientificas da area da Lingiiistica que pretende ser
uma contribuicao para os envolvidos na producao de revistas, quer em
papel quer digitais ou ambas, ou interessados em enveredar por esse cami-
nho os trabalhos de Leffa e de Barbara, Caltabiano e Ikeda; Marcuschi
contribui corn uma relacao exaustiva das revistas de Lingiiistica brasileiras, que
desenvolveu a pedido do CNPq, precedida da analise dessas publicacoes.

No numero 1 do presente volume a Editoria da D.E.L.T.A. informou
sobre a decisao de constituir urn Conselho Superior nacional, composto de
nomes expressivos na Lingiiistica, cuja firncao principal sera auxiliar na manu-
tencao do nivel da revista e de seu carater multi-institucional, corn membros
de competencia academica inquestionavel e cuja preocupacao corn o desenvol-
vimento da area e corn o rigor cientifico sejam amplamente reconhecidos.
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A principal atribuicao do novo Conselho sera a aprovacao de nomes
para o Conselho Editorial, a partir de listas propostas pela Editoria, con-
sultado o proprio Conselho e tendo em vista as necessidades ditadas pelo
afluxo de trabalhos em determinadas areas bem como pelo desenvolvi-
mento de novas areas.

Neste manner() temos o prazer de anunciar o nome dos membros de
Conselho Superior:

Angela Bustos Kleiman Universidade de Campinas

Angela Vaz Leao Pontificia Universidade Cat Mica de Minas Gerais

Ataliba Teixeira de Castilho Universidade de Sao Paulo

Carlos Alberto Faracco Centro Federal de Educacao Tecnologica do
Parana

Francisco Cardoso Gomes de Matos Universidade Federal de
Pernambuco

Maria Antonieta Alba Celani Pontificia Universidade Catolica de
Sao Paulo

Naquele numero os leitores foram informados, ainda, sobre a consoli-
dacao da secao Notas de Livros iniciada informalmente e sobre o valor da
anuidade oferecido aos socios das virias associacoes de Lingiiistica do pais

R$25,00.

Temos portanto, o prazer de convidar os leitores a encaminharem Notas
de Livros, corn ate 2 paginas, de publicacoes recentes. Os autores sao espe-
cialmente convidados a solicitar notas de seus livros novos a possiveis inte-
ressados ou a propria editoria da D.E.L.T.A., que procurara solicitar a nota.
Urn livro que tenha sido publicado em Notas podera, evidentemente, ter
resenha publicada na D.E.L.T.A., seguindo os procedimentos de rotina. A
D.E.L.T.A. esta preparada para publicar cerca de dez notas por numero.
Esperamos corn esta nova secao estar dando acesso ripido a conteudos de
novos livros e propiciando aos autores da area uma forma de divulgacao
que atinge a comunidade nacional e internacional.

Continuamos sempre ao seu dispor e atentos a sugestoes visando a
melhoria da Revista e eventuais mudancas em sua politica editorial. Para
tal convidamos todos a enviarem sugestoes nesse sentido, bem como a
submeterem seus trabalhos para publicacao.

Leila Barbara
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PESQUISA APLICADA EM LINGUAGEM:

ALGUNS DESAFIOS PARA 0 Novo MILENio

(Applied Research in Language: Challenges for the New Millenium)

Carlos Alberto FARACO

(Centro Federal de Educacao Tecnologica do Parana)

ABSTRACT: The text presents a critical reading of hegemonic ways of conceiving verbal

language in Linguistics as a starting point for a reflection on some challenges to the

future of applied researches in language.
KEY-WORDS: lntersubjectivity; Discourse; Dialogism; Applied Research.

RESUMO: Faz-se uma leitura critica de modos hegemonicos de conceber a linguagem

verbal em lingiiistica como ponto de partida para uma reflexao sobre alguns desafios

para o futuro das pesquisas aplicadas em linguagem.
PALAVRAS-CITAVE: Intersubjetividade; Discurso; Dialogismo; Pesquisa Aplicada.

Nao parece absurdo afirmar que desde os gregos, Bois grandes modos
organizam os estudos da linguagem: um modo retOrico e um modo lOgico-
gramatical. 0 primeiro que antecedeu em alguns seculos o segundo
se cons tituiu a partir do enfrentamento da linguagem verbal como reali-
dade vivida. 0 outro e produto das abstracoes que permitiram enfocar a
lingua como urn sistema formal, como uma realidade em si.

Tambern nao parece absurdo afirmar que o milenio que terminou foi o
da hegemonia do modo lOgico-gramatical. Se isso e ji evidente nos primei-
ros seculos do II milenio corn a gramatica dos modistas e sua direcao
universalizante; e particularmente visivel nos dois ultimos seculos que en-
cerram o milenio, periodo em que, no contexto da forma moderna de se
fazer ciencia, se constituiu a lingiiistica.

Durante os primeiros cem anos desse novo empreendimento intelec-
tual, os estudiosos dedicaram -sea pesquisa fundamentalmente histOrica,

D.E.L.T.A., 17 :ESPECIAL, 2001 (1-9)
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ora comparando linguas e reconstruindo seus estagios anteriores, ora bus-
cando definir a prOpria dinamica da mudanca lingiiistica.

Nesse primeiro periodo, manipularam-se incontiveis dados lingiiisticos,
em especial em suas dimensoes morfolOgica e fonetico-fonologica. Esse
vasto exercicio empiric° centrado em propriedades gramaticais das lin-
guas contribuiu fortemente para o redesenho do objeto lingua como um
objeto autonomo e da lingiiistica como a ciencia que estuda a lingua em si.
Sobre aquele objeto autonomo vai-se debrucar tambem o segundo seculo
dos estudos lingiiisticos, agora a partir de urn vies fundamentalmente
sincronico.

A autonomia do objeto, se, de urn lado, criou condicoes para o estabe-
lecimento de uma tradicao epistemologicamente muito produtiva; de ou-
tro, reiterou a eliminacao dos falantes e do vivido de seu espaco teOrico,
ruptura ate hoje sem solucao te6rica adequada, a sugerir ousamos dizer
a partir de sua extensao mais que milenar que o corte esta entre nos
desde os gregos), que se trata, de fato, de uma aporia: o que temos pare-
cem ser dois blocos analiticos distintos e aparentemente irreconciliaveis
elaborados em resposta a mesma grande questao em torno da realidade
da linguagem.

Hegemonico, o modo logico-gramatical expulsou do palco os atores e
construiu uma lingua sem falantes, gesto que, como dissemos acima, tern
sido heuristicamente poderoso, motivando a elaboracao de sucessivos qua-
dros analiticos de inegavel beleza arquitetonica que buscam modelizar a
lingua assim construida.

Quando, porem, por casual necessidade, e preciso fazer alguma men-
cao aos falantes no interior desses quadros analiticos, o que emerge e uma
figura sobre cujo perfil vale a pena se debrucar urn pouco, porque ela nao
so faz aflorar um elemento que esta presente na teia obscura daquele nao-
dito que sustenta as assercoes te6ricas, que participa do processo
epistemolOgico sem se fazer facilmente visivel (sem ser, portanto, urn pro-
blema); mas tambem revela grandes compromissos de fundo das teorias, o
que permite apreender uma complexa e interessante constelacao discursiva,
a qual, normalmente, nos escapa da vista.

No caso do falante, o que em geral aflora nos textos dos lingiiistas
formais e a concepcao tradicional de pessoa humana transformada, ja ha
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algum tempo, em elemento de senso comum, mas que contamina pode-
rosamente as elaboracoes teoricas. 0 falante nao passa al de uma superficie
lingiiistica plana (univocal); e entendido como urn ente autonomo (vive
num vicuo social e historico: suas relacoes sociais sao acessorias, quando
nao de todo irrelevantes); como a origem absoluta da fala (o olhar dos
lingiiistas formais e fortemente unidirecional e monolOgico: o falante tem
total precedencia sobre o ouvinte e sobre a interlocucao); e como uniforme
interiormente (o maxim° que se diz sobre o mundo interior do falante
que ele tern um saber gramatical especifico que the viabiliza a fala).

Podemos observar facilmente, por essas caracteristicas, que a imagem
que permanece soberana, quando e necessario mencionar o falante na lin-
gaistica formal, e aquela do individuo construida pelo pensamento p6s-
medieval, no period° que vai dos seculos XV/XVI ate o Romantismo.

Sera no Romantismo, entendido aqui nao apenas como urn movimen-
to estetico, mas como uma grande cosmovisao, que se produzira a sintese
desse caminho de tres seculos. E e justamente no contexto do Romantismo
que vao se formar as grandes discussoes modernas sobre a linguagem, seja
na abordagem analitica dos lingiiistas historico-comparatistas, seja nas re-
flexoes de carater mais filos6fico de W. Humboldt.

0 processo de problematizacao radical do conceito tradicional de pes-
soa humana que se desenvolveu no correr dos seculos XIX e XX nunca
chegou a ter efetiva repercussao no interior da lingiiistica formal (ver Faraco
e Negri (1998) para alguns detalhes desse processo). E isso, obviamente,
nao é surpreendente. Ao centrar seu foco de atencao na lingua em si, a
lingiiistica nao pode ter, ao mesmo tempo, o falante como um problema, o
que a deixa permanentemente comprometida corn uma determinada ima-
gem cristalizada da pessoa humana.

Mesmo quando, na dialetologia e na sociolingiiistica, o falante parece
surgir como elemento relevante para o estudo de fenomenos lingaisticos,
nao se vai, de faro, muito alem de um ser generic° e quase abstrato, em
quem interessa tao somente identificar algumas poucas caracteristicas de
sua situacao no mundo e observar repercussoes dessas caracteristicas sobre
sua promancia, sua sintaxe e seu lexico. Esses estudos dao, de fato, atencao
aos elementos lingiiisticos em variacao e nao propriamente ao falante. Esse
continua ai a ser urn ente nao problematic° a respeito de quern pouco se
precisa dizer.
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Igualmente nao se vai muito alem de urn ser generic° e quase abstra-
to, quando se discute a interacao face-a-face. Em geral, olha-se, nesses
estudos, menos para o falante e mais para a dinamica da conversacao, pri-
meiro assumindo-a como um acontecimento fortuito e, segundo, como
urn jogo em que interessam os lances em si, mas nao os jogadores.

De todo o perfil resumido acima, interessa-nos destacar aqui o vies
fortemente unidirecional e monologico que atravessa as analises lingiiisti-
cas. Esse vies e inevitavel numa visao de mundo articulada a partir do
individuo. Se ele e o elemento primitivo, principio te6rico de tudo (se ele
explica em vez de ser explicado), a fala, por exemplo, tera de ser entendida
fundamentalmente como elaboracao e emissao. A recepcdo sera apenas
seu espelho e a interlocucao urn insignificante acidente.

Para exemplificar esse nosso argumento, vamos usar urn texto muito
citado entre nos (Franchi 1977 aqui referido pela republicacao de 1992)
e cuja visao de mundo exemplifica bem a forca do olhar unidirecional e
monolOgico dos linguistas, bem como o comprometimento corn a imagem
tradicional da pessoa humana quando e necessario referir-se ao falante.

Nesse texto, o autor, depois de varios comentarios criticos a diferentes
concepcoes de linguagem "como transparecem de teorias linguisticas contempo-
raneas" (p.10), explicita, corn invulgar brilhantismo, sua prOpria concep-
cao. Nao nos interessa aqui fazer dela uma leitura critica, para o que, cer-
tamente, o espaco e insuficiente. Interessa-nos apenas exemplificar nosso
argumento.

Ao se ler o texto a partir da pagina 24, vao ficando claras as aliancas
tecidas pelo autor corn a concepcao da pessoa humana sintetizada pelo
Romantismo. A linguagem e vista como atividade constitutiva quase-
estruturante de urn ente de que se diz pouco no texto, mas a respeito de
quem se sugere bastante, principalmente quando se retomam as palavras
de Humboldt (p.28).

0 agente da linguagem e claramente apresentado como urn individuo
singular e solitario. Ele independentemente da comunicacao (e essa in-
dependencia e reiterada varias vezes no texto) age interiormente corn a
linguagem constituindo sua propria experiencia. E lapidar, nesse sentido,
a assertiva de que "antes de ser para a comunicacao, a linguagem é para a
elaboracdo" (p.2 5 ).
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Em todo o texto, a interacdo e secundarizada; e tornada acidente;
reduzida a tarefas de ocasido. Quando acontece, e entendida como urn
movimento do agente da elaboracao (elemento primitivo do quadro geral)
em direcao aos outros. Certamente nao a gratuita, nesse ponto, a ideia da
comunicacao como o estabelecimento, corn os outros, de laws contratuais
(p.25), que nos remete diretamente a filosofia politica do seculo XVIII.

Ha, porem, urn momento que chama a atencao. Fa la-se da linguagem
como "um trabalho que da forma ao contado variavel de nossas experiencias"
(p.31) e se afirma (num aparente paradoxo se pensarmos no conjunto da
discussao) ser esse urn trabalho coletivo.

Resolve-se, porem, facilmente o aparente paradoxo, se se observar que
coletivo e entendido como urn processo de identificacao e contraposicao do
urn (o agente elaborador) corn os outros, urn movimento unidirecional,
portanto, pelo qual o coletivo se faz por uma especie de concessao das
partes (coerente, portanto, corn a perspectiva dos laws contratuais menci-
onada acima).

E preciso deixar claro em especial no contexto de uma reflexao sobre
a pesquisa aplicada ern linguagem que, em geral, se assume como inter,
multi e transdisciplinar que a concepcao da pessoa humana presente no
texto que vimos analisando, que toma o individuo como o elemento pri-
mitivo, nao e exclusiva dos lingiiistas. Ela esti subjacente a inumeras ou-
tras teorizacoes nas ciencias sociais e, certamente, resistira ainda urn born
tempo como base de compreensao de realidades humanas.

De fato, parece que estamos diante de um exemplo daquilo que o
Foucault de A arqueologia do saber chama de episteme (p.217), isto é,

0 conjunto das relacoes que podem unir, em uma dada epoca, as praticas discursivas que dao

lugar a figuras epistemologicas, a ciencias, eventualmente a sistemas formalizados; o modo

segundo o qual, em cada uma dessas formacoes discursivas, se situam e se realizam as passagens

a epistemologizacao, a cientificidade, a formalizaflo; a reparticao desses limiares que podem

coincidir, ser subordinados uns aos outros, ou estarem defasados no tempo; as relacoes laterais

que podem existir entre figuras epistemologicas ou ciencias, na medida em que se prendem a

praticas discursivas vizinhas mas distintas.

Em outras palavras, parece que a concepcdo de individuo (assurni-
do como primitivo) e o elemento articulador de urn conjunto de rela-
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toes .que" torria possivel; nurina,,epoca dada; a existencia de diferentes
modelacoes .teoticas.

0 interesse de nossa teflexao aqui nao e, porem, descrever essa pode-
rosa episterne. Seguimos apen4urna sugest*), do prOprio FoucaUlt (a.pa-
gina 29 de A arqueologia do. saber) que nos tern parecido importante:
problematizar de alguma forma essa epiSteme e mante-la em s'uspensO;
sacudir a quietude corn a:quell:fa] aceitamos";:mostrar queela nao se justifica

por si mesma, que ':e."seinpre.o efeito...de uma construcilo .cujas .regras devem ser

cOnhecidas..."'
.

Como parte desse exercicio de sac.u. dir a quietude'corn que aceitamos
o dominio hegememica.da lingua como objeto autOnomo e do falantecomo
11111 ente problern4tico(:e,.,portanto,;assurnido como o primitivo ern
geral dissimulado das,.teorizacOe0, .e interessante a.companhat um.a.ou-
tra linhagem intelectual q.ue vem,:aos poucos; se contrapondo:a primeira.
Difusa ainda; .,essa linhagem: de pensamento yelp adquirindo. contornos
desde o inicio do seculo XIX, amplia-se no XX e continua em -processo, de
construcao, o que nao é de espantar, se considerarmos que o pensamento
.ao'qual ela vai-se contrapOndo preeisOii'de'pelo menos 300 anOs para sair
de Silas .primeiraS' eXpreSsoes na Renakerica 'stia-.0enittide 'no
Roniantisino, passando pelo cogito cartesiano seetilb peia fitosd-
fia 'politica do XVIII.

Essa linhagem,yaiassumir como fundament() a intersubjetivi,dade, isto
e, vai fazendo crescer a ideia de .que e irnpossivel pe.nsar o ser humanofora
das relacoes corn o outro. Em conseqiiencia, vai pondo em xeque a piece-
dencia. do individuo e assercoes...de que a linguagem antes de ser para a
comunicacdo é para a elaboracao.. Na:perspectiva daintersirbjetiVidade, a
elaboracao so se torna possivel mediada pela comunicacao.

ASsiin 'fundada, .a atividade intelectual corneca a 'se abrir para a rele-
vancia da alteridade, da interacao, da s-ubjetividade social; e, por conSeqii-
encia,.para urn progressivo se.nso de. que a. apreens"do e .a compreensao das
realidades humanas ,passam sempre e necessariamente .por processos
interrelacionais. A interacao; nesse quadro, nao pode ser , de modo algum,
secundarizada. Tambem nao pode ser.reduzida a solii(oes contratuais ou a
uma especie de contradanca entre pares que se encontram fortuitamente.
A interacao, longe. de ser apenas acidente (tarefa de ocasidO), adquire um
carater.de organicidade. E ela que passa a ekplicar..:
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Essa percepcao, expressa de inicio (e ate paradoxalmente) pelos filOso-
fos idealistas alemaes no inicio do seculo XIX, voltara em Marx corn a
enfase nas relacoes sociais no interior do quadro dos modos de producao, e

tambern nos grandes romances de Dostoievski, corn o senso estetico da
realidade multivocal e dialOgica do existir humano; do que, por sua
vez, encontraremos ecos nas criticas de Nietzsche as filosofias
essencialistas.

No seculo XX, estard em formulacoes religiosas e eticas como em
Martin Buber ou Emanuel Levinas; na teoria da cognicao de Vygotski; na
psicanalise de Lacan; e em varias correntes filosoficas, bastando lembrar do
existencialismo, ou de Habermas, ou de Ricoeur; sem esquecer de Bakhtin
que foi quem explorou extensamente a questao da intersubjetividade jus-
tamente no ambito da linguagem que, por razaes obvias, esta no centro de
toda essa concepcao, mas que, por forca da poderosa episteme que susten-
ta a lingiiistica, e ainda motivo de intimeros embaracos e dilemas.

A questao da intersubjetividade comeca a tomar corpo, como disse-
mos acima, no inicio do seculo XIX, nos textos dos filOsofos idealistas
alemaes. Trata-se de um momento particularmente interessante da histO-
ria moderna em que os efeitos da revolucao industrial comecam a se fazer
visiveis e o trabalho (o agir humano) vai-se tornando tema de reflexao
filosOfica sistematica.

No comeco dessa problematizacao do agir humano, aparecem as pri-
meiras elaboracoes que mesmo descontadas todas as coordenadas idea-
listas (o individuo e ainda o ponto de partida) vao pondo em questao o
solipsismo transcendental de Descartes (em que o eu aparece como unida-
de imediatamente presente a si mesmo na intuicao do cogito) e chegam
dialetica hegeliana do reconhecimento (em que o eu so aparece como pre-
senca de si para si mesmo pela mediacao do outro).

No meio, esta, por exemplo, Fichte que, no seu Doutrina da Ciencia,
avanca a discussao de que o autoconhecimento nao se realiza fora da ativi-
dade (o eu nao pode por-se a si mesmo como presente sem exercer uma
atividade; ao conhecer o nao-eu pela atividade, o eu se abre, entao (e so
entao) ao prOprio conhecimento. Em outras palavras, entre o eu e ele prO-
prio esta o nao-eu; so posso, portanto, conhecer-me de forma mediada,
isto é, se entre mim e mim mesmo estiver o nao-eu, urn outro.
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Com a entrada de urn negativo (de urn nao-eu no eu), rompe-se a
unidade indiferenciada do cogito cartesiano. 0 nao-eu entra como infinida-
de, porque sendo qualitativamente outro e tambem infinitamente outro.
0 nao-eu e infinitamente outro, diferenca absoluta, mas ao mesmo tempo
identidade, porque o acolho em mim e o coloco como mediacao na distan-
cia que vai de mim a mim.

Tudo isso sera ainda muito trabalhado ate chegarmos, cento e poucos
anos depois, a Bakhtin corn sua teoria dialogica do discurso. Mas por ai
Pica ja bem claro que nos fundamentos remotos do dialogismo (como tern
sido habit° chamar o pensamento de Bakhtin) esta a percepcao de que o si
nao é sem o outro.

Esse quadro de referencia estava no horizonte de Bakhtin, como po-
dem testemunhar dois fragmentos particularmente interessantes de suas
notas de caderno. No primeiro, diz ele: "Minha propria refracdo no outro
empiric° pelo qual tenho de passar para desembocar no eu-para-mim (podera ser
solitario esse eu-para-mim?)" (p.377). Parece claro que o pano de fundo
dessa assercao e a perspectiva da consicencia de si como elaborada por
Hegel ern seu livro Fenomenologia do espirito, onde se le: 'A consciencia-de-si

é em si e para si quando e porque é em si e para si para uma Outra; quer dizer, so
é como algo reconhecido" (p.126).

No segundo, diz Bakhtin: "Assim como o corpo se forma originalmente den-
tro do corpo materno, a consciencia do ser humano desperta envolta na consciencia do
outro." (p.378)

Esse quadro conceitual que toma a intersubjetividade como fator cons-
tituinte e nao constituido cheio ainda de imprecisoes, lacunas e contradi-
coes esta irremediavelmente posto no horizonte dos estudos da lingua-
gem. Ele ocupa ainda a margem; nao conseguiu ainda estruturar-se em
modelos heuristicos sofisticados. Contudo, define um outro modo de olhar
a linguagem, essa realidade extremamente complexa e multiface. Urn olhar
que nos obriga a centrar a atencao sobre as praticas discursivas, ou seja,
sobre a lingua ern sua integridade concreta e viva (e, por consequencia,
concreta e viva na boca de seus falantes) e nao na lingua como urn objeto
obtido por meio da abstracao radical da vida concreta do discurso, proces-
so este que fundamenta o olhar tradicional da lingiiistica.

Por mais legitima e produtiva cientificamente que seja essa abstracao,
temos de reconhecer que ela tern pouco a dizer quando queremos entender
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nossas praticas discursivas, ou seja, a lingua como realidade vivida. E, nes-
se sentido, essa poderosa abstracao tern pouco a dizer quando se trata de
pensar as imimeras situacoes de pesquisas aplicadas em linguagem que
envolvem sempre e necessariamente a lingua como realidade vivida, da
qual nao se pode, obviamente, excluir os falantes.

Assim, parece ser indispensivel deixar que a critica radical a imagem
tradicional da pessoa humana ressoe, enfim, nos estudos lingiiisticos; é
fundamental que a intersubjetividade deixe de ser abordada como aciden-
tal ou fortuita e passe a ser abordada como eixo organico da realidade
lingiiistica.

Ao mesmo tempo, nas pesquisas aplicadas em linguagem, sera neces-
sario fazer a critica radical aos pressupostos que ainda sao devedores de
uma concepcao abstrata da linguagem e de uma perspectiva em que o
individuo é ainda, mesmo que dissimuladamente, o primitivo de nossas
elaboracoes teOricas. Urn projeto e tanto para o novo Milenio!
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LINGOISTICA TEXTUAL: Quo VADIs?

(Textlinguistics: Quo vadis?)
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ABSTRACT: This paper aims to discuss the future and the proper survival of
Text linguistics this millenium, and the challenges it has to face in order to contribute
to the development of Human Sciences in a new era.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo di scutir o futuro e a propria sobrevivencia

da Lingiiistica Textual neste milinio e os desafios que terei de enfrentar para contribuir

para o desenvolvimento das Ciencias Humanas numa nova era.

PALAVRAS-CHAVE: Lingiiistica Textual; Ciencias Humanas; Tarefas para o novo milenio.

Introducao

"Quo vadis, Textlinguistik?" E corn estas palavras que Heinemann &
Viehweger (1991) encerram o capitulo introdutOrio de seu livro
Textlinguistik: Eine Eifiihrung, intitulado "0 que e e o que pretende a Lin-
giiistica Textual?"

Por seu turno, Antos (1997) prop& que, para se obter uma resposta a
essa questao, se parta da pergunta: "0 que deve e o que pode explicar a
L.T.?". Segundo ele, para se chegar a uma resposta conclusiva, importa
saber o que a L.T. tern-se proposto explicar, desde o seu surgimento, ou
melhor, corn qual conceito de texto vem trabalhando. 0 que pode verificar

que varias concepcoes de texto tern acompanhado a histOria dessa disci-
plina, levando-a a assumir formas teoricas diversas, entre as quais se po-
dem destacar:
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1. texto como frase complexa (fundamentacao gramatical)

2. texto como expansao tematicamente centrada de macroestruturas
(fundamentacao semantica)

3. texto como signo complexo (fundamentacao semi6tica)

4. texto como ato de Pala complexo (fundamentacao pragmatica)

5. texto como discurso "congelado" produto acabado de uma acao
discursiva (fundamentacao discursivo-pragmatica)

6. texto como meio especifico de realizacao da comunicacao verbal
(fundamentacao comunicativa)

7. texto como verbalizacao de operacoes e processos cognitivos (fun-
damentacao cognitivista)

Poderiamos nos perguntar, tambem, dizem Antos & Tietz (1997), se,
nestes trinta anos de existencia, a Lingiiistica Textual desempenhou ape-
nas urn papel de "h6spede" da Lingiiistica, talvez um modismo como tan-
tos outros, ou, entao, se ela se tornou uma ciencia integrativa de varias
outras ciencias (RetOrica, Estilistica, Teoria dos Generos, Teoria da Argu-
mentacao, Narratologia etc.), vindo a constituir uma "Ciencia ou Teoria da
Linguagem" (van Dijk, 1978)? Ou se ela faz parte integrante do dominio
estabelecido da lingiiistica, quem sabe ate do seu nude() central? E, se for
assim, quais seriam os prognOsticos que se podem fazer quanto ao seu
futuro? E indagam ainda: sera que todas essas perguntas surgem apenas
porque a Lingiiistica textual entrou numa Ease de consolidacao de tal for-
ma espetacular que questoes sobre a justificacao de sua existencia estariam
tao fora de propOsito quanto, por exemplo, questoes sobre a Semantica, a
Fonologia ou a Sintaxe?

0 que se Ode, corn efeito, verificar e que, na epoca do surgimento da
Lingiiistica Textual, ern funcao do conceito de texto entao majoritario, a
maioria dos estudiosos se dedicava a analise transfrastica e/ou a construcao
de gramaticas do texto, de modo que o objeto precipuo de estudo era a
coesao (isto é, a propriedade de hang together, de cohere), por isso, muitas
vezes equiparada a coerencia, ja que ambas eram vistas como qualidades
ou propriedades do texto.

Uma das tonicas da decada de 80 foi justamente a ampliacao signifi-
cativa do conceito de coerencia, quando, adotando-se uma perspectiva prag-
matico-enunciativa, passou-se a postular que nao se trata de mera propri-
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edade ou qualidade do texto em si, mas de urn fenomeno muito mais
amplo: a coerencia se constroi, em dada situacao de interacdo, entre o
texto e seus usuarios, em funcao da atuacao de uma complexa rede de
fatores, de ordem lingiiistica, sOcio-cognitiva e interacional. Vieram a pti-
blico diversas coletaneas sobre o tema (Charolles, Petofi & Sozer, 1983;
Neubauer, 1983; Petofi, 1986; Sozer, 1985; Conte, Petofi & Sozer, 1989,
entre varias outras), alem de artigos e obras individuais. Tambem no Bra-
sil, as pesquisas sobre coesao e coerencia textuais tiveram grande desenvol-
vimento, frutificando em uma serie de obras sobre o assunto. Podem-se
mencionar, entre muitos outros, os trabalhos de Marcuschi (1983), Koch
(1987,1989, 1992); Koch & Travaglia (1989, 1990); Favero (1991) e
Bastos (1985). Alem disso, outros criterios de textualidade passaram a ser
objeto das pesquisas sobre o texto, tais como informatividade,
situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade (cf.
Beaugrande & Dressler, 1981), contextualizacao, focalizacao, consistencia
e relevancia.

E tambem nessa decada que se delineia corn vigor a abordagem
cognitiva do texto, especialmente a partir dos estudos de Van Dijk e
Kintsch, que vai ganhando cada vez mais terreno e passa a dominar a cena
no inicio da decada de 90, agora, porem, corn forte tendencia sOcio-
cog nitivista.

1. Situacao atual

A partir desse momento, corn o desenvolvimento cada vez maior das
investigacoes na area de cognicao, as questoes relativas ao processamento
do texto, em termos de producao e compreensao, as formas de representa-
cao do conhecimento na mernOria, a ativacao de tais sistemas de conheci-
mento por ocasiao do processamento, as estrategias socio-cognitivas e
interacionais nele envolvidas, entre muitas outras, passaram a ocupar o
centro dos intercsses de diversos estudiosos do campo. A tin& de exem-
plo, podem-se destacar as obras de Heinemann & Viehweger (1991), Koch
& Oesterreicher (1990), Nussbaumer (1991), Adam (1990 e 1993), de
van Dijk (1994, 1995,1997), entre varias outras. No Brasil, pode-se citar
uma serie de trabalhos desenvolvidos por Marcuschi e por Koch (Marcuschi
& Koch, 1998; Koch & Marcuschi, 1998; Marcuschi, 1998, 1999; Koch,
1997, 1998, 1999), para citar apenas alguns.
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Alem da enfase que se vem dando aos processos de organizacao global
dos textos, assumem importancia particular as questoes de ordem socio-
cognitiva, que envolvem, evidentemente, as da referenciacao, inferenciacao,
acessamento ao conhecimento previo etc.; o tratamento da oralidade e da
relacao oralidade/escrita; e o estudo dos generos textuais, este agora con-
duzido sob outras luzes isto é, a partir da perspectiva bakhtiniana, vol-
tando, assim, a questao dos generos a ocupar lugar de destaque nas pes-
quisas sobre o texto e revelando-se hoje um terreno extremamente pro-
missor.

A questao da referenciacao textual, por exemplo, vem sendo objeto de
pesquisa de urn grupo de autores franco-suicos (Projeto Cognisciences),
entre os quais se podem destacar Apotheloz, Kleiber, Charolles,
Berrendonner, Reichler-Beguelin, Chanet, Mondada e D. Dubois. Estes
autores tern dedicado especial interesse a questoes como a criacao dos "ob-
jetos-de-discurso", a anafora associativa, sua conceituacao e sua abrangencia,
as operacoes de nominalizacao e suas funcoes, entre varias outras corn elas
de alguma forma relacionadas. 0 principal pressuposto destas pesquisas
o da referenciacio como atividade discursiva, como e postulado tambem em
Marcuschi & Koch,1998a; Koch & Marcuschi, 1998b; Marcuschi, 1998;
Koch, 1998). Desta forma, de conformidade corn Mondada & Dubois
(1995) e Apotheloz & Reichler-Beguelin (1995:228ss), postula-se que a
referencia e sobretudo urn problema que diz respeito as operacoes efetuadas
pelos sujeitos a medida que o discurso se desenvolve; e que o discurso
constroi os "objetos" a que faz remissao ("objetos-de-discurso"), ao mesmo
tempo que e tributario dessa construcao.

0 estudo do texto falado, que envolve tambem questoes de ordem
socio-cognitiva e interacional, ganha, neste momento, uma projecao cada
vez maior e toma rumcis diferentes dos da Analise da Conversacao, como
se pode verificar na obra de Koch & Oesterreicher (1990) e em inumeros
projetos voltados para a descricao da modalidade oral da lingua, tanto na
Europa, como na America. E o caso, no Brasil, do Projeto de Gramatica do
Portugues Falado, idealizado por Castilho, que tem como uma de suas
vertentes o estudo da organizacao textual-interativa no portugues falado
no Brasil, esta coordenada por Koch. E o caso, tambem, do Projeto NURC/
SP, coordenado por Preti, e do NELFE Nirc leo de Estudos Lingiiisticos
sobre Fa la e Escrita, coordenado por Marcuschi.
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Quanto a questa.° dos generos, acima mencionada, cabe ressaltar a
releitura que vem sendo feita da obra de Bakhtin (1953), na qual o autor
apresenta a sua conceituacdo de generos do discurso. Alem de obras im-
portantes como, por exemplo, a de Tadros, na Inglaterra, e de autores da
Escola Norte-americana, como Miller, Freedman, Coe e Bazerman, bem
como, na Franca, a de Jean-Michel Adam (1993), destacam-se, nesse do-
minio, os trabalhos da equipe de Ciencias da Educacao da Universidade de
Genebra, conduzidos por Bernard Schneuwly, Joachim Do lz e Jean-Paul
Bronckart, que procedem a essa releitura corn finalidades didaticas, isto é,
do ponto de vista de suas aplicacoes educacionais.

Este grupo, que considera o genero como suporte das atividades de
linguagem, define-o corn base em tres dimensoes essenciais: 1) os conted-
dos e os conhecimentos que se tornam diziveis a partir dele; 2) os elemen-
tos das estruturas comunicativas e semioticas partilhadas pelos textos re-
conhecidos como pertencentes a determinado genero; 3) as configuracoes
especificas de unidades de linguagem, tracos, principalmente, da posicao
enunciativa do enunciador, bem como dos conjuntos particulares de se-
qiiencias textuais e de tipos discursivos que formam sua estrutura. Estabe-
lece, portanto, distincao entre generos, tipos discursivos e seqiiencias tex-
tuais (narrativas, expositivas, argumentativas), estas vistas como esque-
mas basicos que entram na constituicdo dos diversos generos e variam
menos que estes em funcao das circunstancias sociais. 0 genero, assim
definido, atravessa a heterogeneidade das praticas de linguagem e faz emer-
gir toda uma serie de regularidades no uso. Sao as dimensoes partilhadas
pelos textos pertencentes ao genero que the conferem uma estabilidade de
facto, o que nao exclui, evidentemente, evolucoes, por vezes, importantes.

2. Perspectivas futuras

Retomemos, agora, a questao: Qual sera o futuro dos estudos sobre o

texto? Ou, colocando a questdo de forma mais pessimista, pode-se dizer
que a Lingaistica Textual tem algum futuro?

Verificou-se que, desde seu aparecimento ate hoje, a Lingiiistica Tex-
tual percorreu urn longo caminho e vem ampliando e modificando a cada
passo seu espectro de preocupacoes. De uma disciplina de inclinacdo pri-
meiramente gramatical (analise transfratica, gramaticas textuais), depois
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pragmatico-discursiva, ela transformou-se em disciplina corn forte ten-
dencia socio-cognitivista: as questoes que ela se coloca, neste final de secu-
lo, sao as relacionadas corn o processamento sOcio-cognitivo de textos es-
critos e falados.

Uma primeira questao que se coloca e como ela se ira posicionar dian-
te de novas perspectivas, e, em especial, corn relacao a novos meios de
representacao do conhecimento, como e o caso, por exemplo, do hipertexto,
suporte lingiiistico-semi6tico hoje intensamente utilizado para estabelecer
interacoes virtuais desterritorializadas, caracterizado fundamentalmente pela
ausencia de linearidade, traco inerente aos textos tradicionais. Que conse-
quencias tera isto para a delimitacao de seu dominio? Que novos procedi-
mentos metodolOgicos ela devera desenvolver?

Com relacao a todas essas questoes posta corn relacao ao futuro da
disciplina, gostaria aqui de mencionar duas obras que, neste final de secu-
lo, apontam aberturas que considero de grande relevancia:

1) A nova obra de R. de Beaugrande: "New Foundations for a Science
of Text and Discourse: Cognition, Communication, and Freedom of Access
to Knowledge and Society" (Novos Fundamentos para uma Ciencia do
Texto e do Discurso: Cognicao, Comunicacao e Liberdade de Acesso ao
Conhecimento e a Sociedade) publicada em 1997, em que o autor, alem
de fazer uma excelente retrospectiva da lingiiistica textual desde suas ori-
gens ate os nossos dias, aponta as suas perspectivas e tarefas futuras. Afir-
mando que "hoje, a lingtiistica de texto é provavelmente melhor definida como o
subdominio linguistic° de uma ciencia transdisciplinar do texto e do discurso", o
autor passa a definir o texto como "um evento comunicativo no qual convergem
awes lingiiisticas, cognitivas e sociais", postulando como motto da lingiiistica
textual de nossos dias: "Urn texto nao existe como texto, a menos que alguem o
processe como tal". Desta forma, os principios de textualizacao deixam de ser
vistos como criterios ou padroes que um texto deve satisfazer, mas como
urn conjunto de condicoes que conduz cognitivamente a producao de urn
evento interacionalmente comunicativo. Isto e, os sete padroes de
textualidade propostos em Beaugrande & Dressler (1981) nao sao criterios
que permitem identificar as fronteiras entre urn texto e um nao texto, mas
sim as condicoes para uma acdo linguistica, cognitiva e social na qual eles
operam como modos de conectividade em niveis diversos, mas
interrelacionados.
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Uma Lingiiistica Textual como ciencia do discurso e do texto deveria,
pois, montar seus modelos corn base em uma agenda minima (Beaugrande,
1997: 144-145), que consiste em: a) definicao dos objetivos (por exemplo,
"liberdade de acesso ao conhecimento e a sociedade atraves do discurso");
b) definicao dos termos-chave e conceitos numa terminologia sisternatica,
corn urn use consistente (termos vistos como centros de controle para a
ativacao global de conhecimentos sociais, discursivos cognitivos); c) acesso
as atividades implicadas pela construcao do modelo como ago:es cognitivas,
discursivas e sociais (acoes de identificacao, conexao, experienciacao,
temporalizacao, espacializacao, observacao, mensuracao, predicao etc.).

2) 0 trabalho recente de Gerd Antos "Texte als Konstitutionsformen
von Wissen" (Textos como formas de constituicao do conhecimento) tarn-
bem publicado em 1997, in Antos & Tietz (orgs.), Die Zukunft der
Textlinguistik, na qual o autor defende a posicao de que textos sao, lin-
giiistica, conceptual e perceptualmente, formas de cognicao social e que seu
papel, no contexto da evolucao do conhecimento, e o de constituir-se em
ponto de partida e de chegada para ancoragem da Lingiiistica de Texto no
quadro de uma teoria da evolucao cultural. Antos, em sua argumentacao,
parte das seguintes premissas:

A moderna evolucao do conhecimento, corn sua multiplicidade cul-
tural, histOrica e funcional, seria impossivel sem a existencia de textos,
formas lingiiisticas da constituicao e organizacao do conhecimento com-
plex°. Esquece-se, muitas vezes, que todo conhecimento coletivamente
valid° e sempre urn conhecimento lingiiisticamente constituido e, so desta
forma, sociocognitivamente existente, como tambem o fato de que as for-
mas de constituicao textual necessitam elas mesmas desenvolver-se no curso
da evolucao da sociedade; ou seja, o que se pode (ou se permite) ser repre-
sentado, por quais meios, generos, variedades ou estilos, de que maneira.
(entorno temporal ou espacial, modo etc.) esta na dependencia de tradi-
coes histOricas e socioculturais.

Os textos nao sao apenas meios de representacao e armazenamento
(arquivos) de conhecimento portanto, nao sao apenas "realizacoes" lin-
giiisticas de conceitos, estruturas e processos cognitivos mas sim formas
basicas de constituicao individual e social do conhecimento, ou seja, textos
sao lingiiistica, conceitual e perceptualmente formas de cognicao social.
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Incluem-se ai todos os modos de use comunicativo de formas coletivas do
conhecimento, que necessitam ser considerados como formas de distribui-
cao comunicativa do conhecimento: somente assim, nas sociedades mo-
dernas, o conhecimento coletivo complexo pode reivindicar validade e re-
levancia social. Isto e, os textos sao, por urn lado, formas de elaboracao,
diferenciacao e estruturacao de conhecimento e, por outro, formas de con-
trole, critica e transformacao, bem como de constituicao e apresentacao
( "retoricamente" orientada) do conhecimento, visando ao que, em termos
bakhtinianos, se denominaria uma comunicacao responsiva ativa. Todo o
conhecimento declarativo de nossa sociedade é (corn exclusao daquele que
se traduz em nUmeros ou formulas, primariamente lingiiistico, ou melhor,
conhecimento textualmente fundado.

Pressupondo-se uma visao processual e dinamica do conceito de
texto, os textos, pelo fato de so poderem estruturar o conhecimento de
forma seletiva, sao, por urn lado, apenas "estacoes intermediarias" para a
criacao de outros textos; e, por outro lado, pontos de partida para a assimi-
lacao textualmente baseada do conhecimento ("texto na memOria"). E por
isso que, corn plena consciencia, Antos prefere falar de textos, no plural,
ressaltando que o plural deve sinalizar que cada texto individual, apesar
de ou justamente em razao de sua forca constitutiva do conhecimento,
depende da ativacao de outros dominios deste (preconcebidos, ativacao de
pressuposicoes, inferencias, saber intertextual etc.).

A partir de tais premissas, Antos apresenta doze teses, dentre as quais
gostaria de destacar as seguintes:

Os textos constituem formas de organizacao do conhecimento com-
plexo pelo fato de fornecerem formatos para a arquitetura linguistica (verbal)
do conhecimento socio-cognitivo relevante. A arquitetura formal dos tex-
tos constitui a organizacao linguistica, conceitual e perceptual do conheci-
mento. E por esta razao que os extos, de uma perspectiva constitutiva do
conhecimento ainda que em sentido fraco podem ser concebidos como
teorias sobre aspectos do mundo. Compreendidos como formas de cognicao
social, os textos estruturam universos de conhecimento social relevante:
por isso e que se pode dizer, de uma perspectiva socioconstrutivista, que
textos sao modelos sobre mundos, isto é, sobre complexos de estados de
coisas estruturados e selecionados sob dada perspectiva. Em outras pala-
vras, e por meio de textos que tais mundos sao criados (ou a cada nova
recepcao e reproducao, re-criados).
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Determinados aspectos da realidade social sao criados por meio da
representacalo dessa realidade e so assim ganham validade e releVancia so-
cial. Os textos nao so tornam visivel o conhecimento, mas sobretudo tor-
nam-no sOcio-cognitivamente existente. Para tanto, a seletividade no
processamento textual desempenha papel relevante: escolha do tema, do
medium, da perspectiva, da focalizacao ou da organizacao figura/fundo,
balanceamento entre dito e nao-dito (ou seja, a relacao entre pressupostos,
explicitos e inferiveis), a escolha da modalidade (verdade, verossimilhanca,
ficcionalidade), bem como o emprego de recursos estilisticos etc. Todos
estes aspectos interrelacionam-se corn a arquitetOnica textual.

Os textos sao condicao de possibilidade de se tornar o conhecimen-
to explicito, de segments -lo, diferencia-lo, pormenoriza-lo, de inseri-lo em
novos contextos, permitir sua reativacao, de testa-lo, avalia-lo, corrigi-lo,
reestrutura-lo, tirar novas conclusoes a partir daquilo que ja é comparti-
lhado e de representar lingiiisticamente, de forma nova, novas relacoes
situacionais e sociais.

Antos ressalta tres aspectos decisivos da concepcao por ele proposta:

1) Textos como modelos de mundos dao origem por definicao, en-
quanto Mode los de algo', a concatenacoes (Zuammenhange) de sentido
coerentes.

2) Como modelos, eles incorporam `conhecimento sobre algo', caso
contrario, permaneceriam proposicionalmente vazios.

3) Textos como modelos precisam ser, via de regra, formulados
lingiiisticamente, para poder preencher pressupostos cognitivos e comuni-
cativos.

Dai resulta que, tomando por base o conceito de texto assim estabele-
cido, é possivel pleitear uma Lingiiistica de Texto fundamentada numa
Teoria da Evolucao Cultural, cujo objeto sera explicitar a evolucao cultural
da geracao (e re-geracao), organizacao e transmissao de formas de cognicao
social e de formas de use social do conhecimento (inclusive formas de dis-
tribuicao comunicativa). Ou seja, cabe-lhe por tarefa explicitar todo e qual-
quer aspecto da evolucao (hoje universal) do conhecimento que diga res-
peito a modelos e formas lingiiisticas, conceptuais e perceptuais do conhe-
cimento, bem como aos modos de seu emprego comunicativo.
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3. Consideracoes finais

Os textos, como formas de cognicao social, permitem ao homem or-
ganizar cognitivamente o mundo. E e em razao dessa capacidade que sao
tambem excelentes meios de intercomunicacao, bem como de producao,
preservacao e transmissao do saber. Determinados aspectos de nossa reali-
dade social so sao criados por meio da representacao dessa realidade e so
assim adquirem validade e relevancia social, de tal modo que os textos nao
apenas tornam o conhecimento visivel, mas, na realidade, socio-
cognitivamente existente. A revolucao e evolucao do conhecimento ne-
cessita e exige, permanentemente, formas de representacao notoriamente
novas e eficientes.

Assim, a Lingiiistica Textual, corn esta nova concepcao de texto, pare-

ce ter-se tornado um entroncamento, para o qual convergem muitos cami-
nhos, mas que e tambem o ponto de partida de muitos deles, em diversas
direcoes. Esta metafora da Lingiiistica de Texto como estacao de partida e
de passagem de muitos inclusive novos desenvolvimentos abre pers-
pectivas otimistas quanto a seu futuro, como parte integrante nao so da
Ciencia da Linguagem, mas das demais ciencias que tern como sujeito
central o ser humano.

A Ciencia ou Lingiiistica do Texto sente necessidade de intensificar
sempre mais o dialog() que já ha muito vem travando corn as demais Cien-
cias e nao so as Humanas! transformando-se numa "ciencia integrativa"
(Antos & Tietz, 1997). E o caso, por exemplo, do dialog° corn a Filosofia
da Linguagem, a Psicologia Cognitiva e Social, a Sociologia Interpretativa,

a Antropologia, a Teoria da Comunicacao, a Literatura, a Etnometodologia,

a Etnografia da Fa la e, mais recentemente, corn a Neurologia, a
Neuropsicologia, as Ciencias da Cognicao, a Ciencia da Computacao e, por
fim, corn a Teoria da Evolucao Cultural. Torna-se, assim, cada vez mais,
urn dominio multi e transdisciplinar, em que se busca compreender e
explicar esse objeto multifacetado que e o texto fruto de urn processo
extremamente complexo de interacao construcao social de conhecimento
e de linguagem.
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ABSTRACT: This text is an attempt to review dialectological studies and to contribute

to the reflections on the role of Dialectology in the third millennium. First it focuses

authors and works relevant to the development of the methodology applied in that field

of linguistic investigation; then it considers the perspectives and current methodological

trends, discussing the different variables which should be taken into account in

geolinguistic research at the present moment.
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RESUMO: Neste trabalho procura-se fornecer uma visao dos caminhos percorridos pelos

estudos dialetais e trazer uma contribuicao a reflexao sobre o papel da Dialectologia no

terceiro milenio. Nas primeiras consideracoes, poem-se em destaque autores e obras que

imprimiram marcas na direcao seguida, discutindo a contribuicao especifica de cada

um deles e a forma como se delinearam os passos metodologicos dense ramo dos estudos

lingiiisticos. Na segunda parte, sao feitas consideracoes sobre os rumos a serem seguidos,

examinando-se as tendencias metodologicas atuais e discutindo-se a questa° referente ao

tipo de variaveis que devem interessar e caracterizar os estudos geolingidsticos no mo-

mento.
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Introducao

Os estudos dialectologicos propriamente ditos iniciam-se num mo-
mento da historia, seculo XIX, em que a individualidade geografica de
cada regido estava resguardada seja pelo isolamento decorrente da fragil
rede de estradas, seja pela dificuldade de comunicacao, seja, ainda, pela
inexistencia de meios tecnolOgicos que permitissem a interacdo a distancia
entre as diferentes areas, mas resultaram, principalmente, da preocupacao
com o resgate de dados e a documentacao dos diferentes estagios da lin-
gua, pois, como chama a atencao o Abbe Rousse lot (1887:3, apud Pop:
1950;41)

Chaque armee qui s'ecoule emporte avec elle des sons, des constructions, des mots dont la perte est

irreparable. Il faut donc se hater de sauver ce qui a ete epargne jusqu'ici. C'est une oeuvre
qui interesse la science et Phonneur du pays (grifo nosso). Plusieurs Pont senti, et
les ouvrages sur les patois se sont multiplies. On doit rendre hommage a ces patriotiques efforts,

ainsi qu'aux pouvoirs publics et aux societes savants qui les ont encourages et soutenus. Mais, it

faut bien reconnaitre, ce qui a ete fait est bien peu en comparaison de ce qui
reste a faire (grifo nosso).

As preocupacoes que manifestava o Abbe Rousselot merecem um breve
comentario porque suas palavras ditas no final do seculo XIX nao perde-
rem nem a atualidade nem a pertinencia. Preliminarmente, ha de conside-
rar-se a acao inexoravel do tempo como elemento responsivel pelas trans-
formacoes, pela substituicao de estagios da lingua, que se perdem, irreme-
diavelmente, no curso da histOria. Fatos fonetico-fonologicos, estruturas
sintaticas, recursos morfologicos e variedades lexico-semanticas, fenome-
nos lingiiisticos por natureza mas corn implicacoes corn outros ramos do
saber constituido em decorrencia da interrelacao que, corn eles, podem
apresentar, sao resgatados e perenizados por uma acao de cunho
dialectolOgico. 0 segundo aspecto a destacar-se diz respeito ao carater de
que se reveste trabalho de tal natureza: e uma questao que interessa a la
science et Phonneur du pays. Inscrevem-se, pois, os estudos dialetais, na sua
concepcdo, entre os atos de civismo, e, por que nao dizer, constitui-se atri-
buicao-obrigacao do proprio exercicio da cidadania. Por fim, reconhece
que muitos estudos ja tern sido realizados e destaca o papel do poder cons-
tituido e das sociedades cientificas na sustentacao de tais projetos, para
concluir afirmando que o que ja se fez est bien peu en comparaison de ce qui reste

a faire.
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1. Trilhas seguidas

Ao citar as palavras do Abbe Rousse lot, a que acabo de fazer referen-
cia, Pop faz urn breve comentario que nao posso me furtar de transcrever
(Pop: 1950; 41):

J'ai reproduit intentionnellemente ces lignes de rabbi Rousse lot, car elles renferment plus d'une

lithe et marquent le commencement heureizx(grifo nosso) des etudes dialectales en France.

0 "comeco feliz" para a Dialectologia, no seu espectro mais amplo,
vem a ter dois marcos que imprimem as primeiras, e principais, diretrizes
para trabaiho de tal natureza: o levantamento de dados da realidade alema
feito por Wenker e a recolha sistematica para o Atlas Linguistique de la
France (ALF), obra de Gillieron e Edmont.

1.1. Os comecos do "caminho"

Wenker documenta a realidade dos usos que se registram na Alema-
nha 40.736 localidades corn um total de 44.251 respostas coletadas
recobrindo, assim, ampla extensao do territorio. Sem controle sistematico
de variaveis sociais, verifica-se que faixa etaria e sexo nao foram pre-deter-
minados nem, a posteriori, podem ser estabelecidos. Da escolaridade dos
informantes, porem, e pelo fato de terem sido os questionarios encami-
nhados aos inspetores regionais de escolas que os passavam aos instrutores,
tem-se a dimensao: as respostas foram dadas por letrados, responsaveis
pelo ensino na regido e podem, ainda, contemplar a contribuicao de outros
aos quais tenham recorrido esses informantes basicos. Essa primeira investida
ressente-se nao apenas da ausencia de controle de variaveis socioculturais
dos informantes mas tambem, e sobretudo, reflete as dificuldades advindas
de uma coleta de dados feita por correspondencia, o que significa nao ob-
servados in loco, corn profundas implicacoes para o tratamento de informa-
coes foneticas. Tern, porem, o merit° de dar urn passo significativo para o
avanco da Dialectologia: a documentacao de fatos em distintas regioes
corn possibilidade de serem interrelacionados. A intercomparabilidade de
dados espacialmente dispostos vai-se constituir, assim, numa das prerro-
gativas dos estudos dialetais a qual tern superado a linha do tempo e, de
certo modo, garantido o continuum desse tipo de investigacao. Para isso,
apropriadamente, chama a atencao Rossi (1969: 87-8), afirmando que
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(...) a Dialectologia a uma ciencia eminentemente contextual, isto é, (...) o fato apurado num
ponto geografico ou numa area geografica so ganha luz, forca e sentido documentais na medida
em que se preste ao confronto com o fato correspondente ainda que por ausencia em outro
ponto ou em outra area (...).

Tal virtude teve a recolha de Wenker sao dados que reimem a docu-
mentacao de fatos em diferentes areas , nada obstante e ate o presente
nao se ter alcancado uma ampla divulgacao de resultados, dos quais os
primeiros foram publicados em 1881, em Strassburg, sob o tituloSprachatlas
des Deutschen Reichs, corn um conjunto de seis cartas, duas foneticas e qua-
tro morfolOgicas, constituindo o fasciculo inicial do Sprachatlas von Nord-
und Mitteldeutschland, auf Grund von systematisch mit Hulfe der Volksschuler
gesammeltem Material aus circa 30.000 Orten.

Se Wenker abre caminho para uma pesquisa diatOpica ampla, permi-
tindo a intercomparacdo de fatos de uma regiao corn outras, o merit° de
consolidar definitivamente o metodo de recolha dos dialetos geograficos
vai recair sobre Jules Gillieron que, em 1887, inicia a coleta de dados para
o Atlas Linguistique de la France (ALF) (1902-1910). Sua principal contri-
buicao metodologica reside no fato de basear-se na documentacao in loco,
no caso especifico, recolhida por um unico e eximio documentador, Edmond
Edmont. As variaveis sociais, embora sejam depreensiveis a partir do exa-
me do perfil dos informantes, nao comparecem registradas nas cartas e,
tambern, nao foram programaticamente definidas. Assim, observa-se que
as idades se estendem dos 15 aos 85 anos; a presenca de informantes do
sexo feminino é bastante reduzida e, conseqiientemente, assimetrica em
relacab ao numero de informantes do sexo masculino; e, finalmente, o
nivel de escolaridade vem a ser identificado por deducao das categorias de
informantes os que tem profissao que supoe instrucao secundaria e aque-
les cuja ocupacdo indica a necessidade apenas de instrucao primaria. De-
pois do ALF e dos estudos feitos por Gillieron sobre os dados nele conti-
dos, uma nova visao do tratamento do fenomeno da variacao se estabelece,
pois, no dizer de Rossi (1980: 3301, 2a col.)

(...) nao apenas a regularidade absoluta das modificacoes foneticas recebia o tiro de
misericordia, mas o mesmo acontecia ao mito do dialeto como unidade de desenvol-
vimento historico ininterrupto, organico e autonomo, preservada ao longo de secu-
los de interferencias de outros dialetos.
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A obra de Gilieron, apesar de recebida corn reservas por alguns lin-
giiistas da epoca, como Maurice Grammont, Edouard Bourciez, Jules Ronjat
e Georges Millardet, pos na ordem do dia a discussao da complexidade do
fenomeno lingiiistico tanto na perspectiva sincronica como diacronica
(Rossi:1980) e teve o merito de marcar o inicio da aplicacao do metodo da
geografia lingiiistica corn rigor cientifico, cuja consagracao advem corn
o Sprach und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz (AIS) de Jaberg e
Jud, obra movida pela volonte de fer, como assinala Pop (1950:560) ao
reconhecer que

Les difficult& materielles, les privations, la fatigue et, il faut le dire, la mifiance "des hommes"

(pour ne pa dire leur malveillance) n'ont pu flichir un seul moment la volonte de fer(grifo
nosso) de ces deux savants suisses.

0 Atlas de Jud e Jaberg se constitui de um volume de introducao, urn
volume de cartas corn oito tomos e mais urn volume etnografico, e teve a
sua publicacao iniciada em 1928. Contempla informantes diversificados
quanto a idade de 15 a 85 anos quanto ao estrato sociocultural
camponeses, pessoas corn instrucao secundaria e intelectuais e quanto ao
sexo, sem, porem, a sistematica na observacao de tais variaveis em cada
ponto, pois, como comenta Pop (1050:576), en ce qui concerne le delicat probleme

du choix des informateurs, les auteurs de l'AJS onde laisse la plus complete liberte

aux enquiteurs. Apresenta, porem, uma grande inovacao no que diz respei-
to ao atlas de Gillieron exatamente no fato de explorar a relacao entre a
palavra e a coisa denominada, imprimindo urn cunho etnografico ou
antropogeografico a obra. Se o AIS , por um lado, avanca no campo das
relacoes etnolinguisticas, por outro, ainda se ressente da nao cumplici-
dade corn a sociologia, questao de que se davam conta os seus proprios
autores e sobre a qual refletiam, reconhecendo (apud POP: 1950; 579-
80) que

Ainsi, par exemple, pour juger le parler dune commune queique peu &endue, it aurait fallu
interroger des personnel d'ages diffirents et appartenant a diffirentes classes sociales. Si nous y

avons renonce, c'est qu'il fallait tenir compte des possibilites pratiques de l'enquite: nous avons

eu la chance extraordinaire de trouver trois enqueteurs e esses inquiridores foram nada
mais nada menos do que Gerhard Rohlfs, Max Leopold Wagner e Paul Scheuermeier
!}egalement qualifies et egalement prets a faire sur les lieux les interrogatoires longs et fatigants

dont nous avions besoin; pouvions-nous leur demander de consacrer route leur
vie a cette rude besogne (grifo nosso)?
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Se corn Wenker e no atlas da Alemanha se consagra a relevancia da
intercomparabilidade de dados e corn o atlas de Gil heron se assenta a im-
portancia da inquiricao in loco, ao passo etnolingiiistico dado por Jud e
Jaberg no atlas italo-suico se pode acrescentar um outro avanco significa-
tivo trazido por Hans Kurath: a escolha de informantes que nao apenas
representassem os pontos constituintes da rede de localidades definida por
regido a partir de uma Unica faixa etaria ou de um estrato social tambem
tinico, mas que trouxessem tambem urn aporte sociocultural e etario.

Sob o titulo geral de Linguistic Atlas of the United States and Canada,
Hans Kurath e seus colaboradores publicam, de 1939 a 1943, o Linguistic
Atlas of New England (LANE), corn 734 cartas lingiiisticas que trazem da-
dos referentes aos estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts,
Vermont, New Hampshire e Maine e da Long Island, aos quais foi acres-
centada a provincia canadense de New Brunswich, que, corn as demais, cons-
titui o conjunto de colonias da Nova Inglaterra, fundadas no seculo XVII.

A grande novidade do atlas de Kurath esta no estabelecimento de
criterios para escolha dos informantes envolvendo o aspecto geografico e o
social. Assim, os informantes foram selecionados nao apenas coin vistas a
representar a area geografica sob investigacao, mas tambem de modo a
permitir o estabelecimento das relacoes entre os dados lingiiisticos e ou-
tros de cunho sociocultural. Desse modo foram tres os niveis de escolarida-
de abordados: a) pessoas corn escassa educacao formal, pouca leitura e corn
reduzido contato social; b) pessoas corn educacao formal mediana, tendo
freqiientado a escola media e familiarizadas corn maior leitura do que o
grupo anterior, alem de apresentarem contatos sociais mais extensos; c) e
pessoas portadoras de educacao de nivel superior, geralmente universita-
ria, afeitas a leituras e corn amplos contatos sociais. A esses tres niveis,
somam-se duas faixas etarias: a) idosos, geralmente de mais de 70 anos; e
b) meia-idade ou mais jovens.

0 controle de variaveis socioculturais na escolha dos informantes esta-
belecido no Atlas da Nova Inglaterra abre para a geografia lingiiistica novas
perspectivas e faz da obra de Kurath la premiere tentative de donner, sur une
grande echelle, des indications plus precises sur l'aspect social du langage (Pop:
1050; 922).

Na Peninsula Iberica, e no que toca mais de perto a lingua portugue-
sa, o Atlas Linguistic° da Peninsula Iberica (ALPI) imprime uma nova pers-
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pectiva na recolha de dados, aperfeicoando qualitativamente a investiga-
cao que passa a ser realizada por equipes de especialistas na area, a qual se
incorpora Portugal a partir de 1953.

Dirigidos por Tomas Navarro, que elaborou o projeto e ficou encarre-
gado da sua execucao, os inqueritos lingiiisticos para o ALPI foram inicia-
dos em 1931 e realizados ate 1936, ocasiao em que, por forca da guerra
civil espanhola, tiveram de ser interrompidos. A partir de entdo, os mate-
riais coletados passam a contar uma Tonga historia de viagens e mudancas
de domicilio. Assim, em 1937, foram levados de Madrid para Valencia e
logo depois para Barcelona, de onde, em 1938, foram conduzidos a Paris e
mais tarde para Nova York, ficando depositados na Columbia University,
da qual era professor Dom Tomas Navarro. A retomada dos inqueritos em
territOrio espanhol, em 1947, fez com que retornassem de Nova York, em
1950, os materiais coletados na decada de 30, e, assim, se completassem
os inqueritos. A partir desse segundo momento, incorpora-se Portugal a
empreitada de um atlas da Peninsula Iberica, corn a entrada de L.F. Lindley
Cintra que realiza, corn a participacao de Anibal Otero, os inqueritos em
Portugal, entre 1953-1954, completando-os em 1956 e perfazendo uma
rede de 156 pontos para o dominio galego-portugues, de um total de 528
que constituia a rede geral do atlas.

Do ALPI publicou-se o volume I, em 1962, corn urn total de 75 car-
tas. Recobrindo toda a area da Peninsula Iberica, fornece dados referentes
ao galego-portugues, ao espanhol e ao catalao e se apresenta como urn
atlas que extrapola os limites politico-geograficos e recobre urn grupo de
linguas pertencentes a uma mesma familia. Em termos metodolOgicos,
procura estabelecer uma relacao com alguns dos atlas publicados , como,
entre outros, o AIS, ALC, ALEIC, ALF, ALG, ALR, ALW, indicando em
cada uma de suas cartas a referencia aos demais.

1.2. Tri lbas brasileiras

No que diz respeito ao Brasil, a Geografia Lingiiistica tern a sua pri-
meira manifestacao com urn trabalho de cunho regional, o Atlas Privio dos
Falares Baianos (APFB), publicado em 1963, tendo como autor Nelson
Rossi e co-autoras Carlota Ferreira e Dinah Maria Isensee. Recobre todo o
Estado da Bahia, corn uma rede de 50 localidades, que se distribuem pelas
diferentes areas geograficas e culturais.
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O questionario lingiiistico usado nas localidades da Bahia e de pouca
extensao e tern urn total de 179 perguntas (numeradas de 1 a 164, mas
corn algumas delas desdobradas em a, b e c), selecionadas a partir de ma-
terial recolhido anteriormente em 4 localidades, onde foi aplicado urn ques-
tionario experimental de cerca de 3600 itens. As perguntas que compuse-
ram o Extrato de Questionario do APFB, agrupadas por area semantica,
foram aplicadas mediante a formulacao indireta, todavia introduziu-se, na
investigacao de campo, um comportamento metodolOgico nao usual em
trabalhos dessa natureza. Ap Os a aplicacao integral do questionario, nao
ouvidas certas respostas e ja familiarizados, como estavam todos os
inquiridores, corn tais expressoes regionais obtidas em outras areas quan-
do da aplicacao do questionario amplo de carater experimental, pergun-
tou-se diretamente ao informante se ele conhecia a expressao em questao.
Fosse qual fosse a resposta, esse dado foi controlado e a resposta dada atra-
yes do que se, convencionou chamar de teste de identificacao direta foi
cartografada ou nao, a depender da caracterizacao fornecida pelo informante.

0 atlas constitui-se de urn conjunto de 209 cartas, na sua maioria
onomasiolOgicas mas contando, tambem, corn algumas cartas
semasiologicas, 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 vem acorn-
panhadas de notas que contem ou o discurso dos autores ou o discurso dos
informantes, estas ultimas, sem duvida, as mais importantes pois ampliam
os dados lingiiisticos nao apenas no nivel do lexico ou da fonetica mas
tambem da morfossintaxe, e transmitem melhor o ambiente cultural em
que vive o informante.

0 APFB ao lado dos dados estritamente linguisticos traz, tambem,
nas suas cartas dados etnograficos, muitos deles acompanhados de ilustra-
coes de objetos segundo a descricao que apresentavam os informantes ou
pela exibicao que deles faziam.

Seguindo-se ao APFB, surgem quatro atlas lingiiisticos que vao dar a
conhecer o perfil diatOpico do Brasil na direcao do Nordeste, atingindo a
Paraiba, e no caminho do Sul, alcancando o Parana. Sao, assim, publicados
o Atlas Lingiiistico de Sergipe (ALS), o Esboco de um Atlas Lingiiistico de Minas

Gerais (EALMG), o Atlas Lingiiistico da Paraiba (ALPb) e o Atlas Lingiiistico
do Parana (ALPr).

0:3
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Embora, por dificuldade de financiamento, publicado somente em
1987, o Atlas Linguistic° de Sergipe quanto a recolha de dados e preparacao
de cartas se segue imediatamente ao APFB e tern 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,
Nadja Andrade, Suzana Cardoso, Vera Rollemberg e Nelson Rossi. 0 Es-
bop de urn Atlas Lingfiistico de Minas Gerais, de autoria de Jose Ribeiro,
Mario Zagari, Jose Passini e Antonio Gaio, foi concebido em quatro volu-
mes dos quais se publicou o primeiro em 1977, estando os demais no
prelo. Elaborado por Maria do Socorro Silva e Aragao e Cleusa Bezerra de
Menezes, o Atlas Linguistic° da Paraiba esti estruturado em tees volumes
dos quais os dois primeiros foram editados em 1984. Como Ultimo dessa
serie aparece o Atlas Linguistic° do Parana (ALPr), de autoria de Vanderci
de Andrade Aguilera, inicialmente tese de doutorado defendida em 1990,
publicado em 1994, em dois volumes.

Esses atlas apresentam em comum a fidelidade aos principios da geo-
grafia linguistica. No que diz respeito a metodologia seguida, porem, dife-
renciam-se no que se refere ao controle de variaveis sociolinguisticas. Des-
sa forma, o ALS e o ALPr permitem a identificacao, em cada ponto da
rede, dos informantes, diferenciando-os, corn sinalizacao cartografada, con-
forme o genero. Assim identificados e consultando-se as notas especificas
sobre cada informante, outros dados sociolinguisticos, tais como idade,
profissao, natureza da escolaridade, podem ser resgatados e tornam-se pas-
siveis de tratamento sistematico. 0 APFB procede, nas cartas, a uma indi-
cacao dos informantes, vinculada a qualidade tecnica do registo, a qual
permite, corn a consulta as notas introdutOrias, identificar cada urn deles
e, consequentemente, estabelecer as suas caracteristicas sociolinguisticas.
Esses tres atlas tern em comum urn outro traco metodolOgico: a apresenta-
cao, em carta, de notas que refletem comentarios dos informantes e/ou dos
inquiridores, nas quais se encontram nao so dados linguisticos mas tam-
bem sociolingaisticos e etnograficos.

Ao lado desses atlas publicados, encontram-se em andamento outros
de cunho regional atlas linguistic° etnografico da regido Sul, atlas
linguistic° etnografico dos pescadores do Rio de Janeiro, atlas linguistic°
de Sao Paulo, atlas linguistic° do Ceara, atlas linguistic° de Mato Grosso
do Sul e em diferentes estagios de elaboracao.
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A esse conjunto de atlas regionais vem juntar-se, presentemente, o
Projeto Atlas Linguistics° do Brasil Projeto ALiB, iniciado em 1996, por
ocasiao do Seminario Caminhos e Perspectivas para a Geolinguistica no Brasil e
dirigido por urn Comite Nacional constituido por Jacyra Andrade Mota,
Maria do Socorro Silva e Aragao, Mario Roberto Lobuglio Zagari, Vanderci
de Andrade Aguilera, Waler Koch e Suzana Alice Marcelino Cardoso, que
o preside. Esse projeto retoma a ideia de urn atlas linguistico geral do
Brasil, lancada em 1952 e nao implementada ate entao.

Corn objetivos bem definidos, o Projeto ALiB se propoe descrever a
realidade lingiiistica do Brasil, no que tange a lingua portuguesa, corn
enfoque prioritario na identificacao das diferencas diatOpicas e estabelecer
isoglossas corn vistas a tracar a divisao dialetal do Brasil, tornando eviden-
tes as diferencas regionais atraves de resultados cartografados em mapas
linguisticos e de estudos interpretativos de fenomenos considerados.

Do ponto de vista metodolOgico, o Projeto ALiB atende aos principios
da Geografia Linguistica e introduz controles de natureza sociolinguistica.
Assim, ao definir o perfil dos informantes, foi considerada, sistematica-
mente, a participacao de homens e mulheres de duas faixas etarias de 18
a 30 e de 45 a 60 anos e introduzido, para as capitais de Estado, o
controle da diferenciacao sociocultural corn dois grupos distintos de infor-
mantes corn escolaridade ate a 4a serie e corn nivel universitario. 0 pro-
jeto ao tempo em que prioriza a informacao diatopica, preve o controle de
variaveis sociais, procurando, assim, alcancar uma visao multidimensional
da lingua portuguesa no Brasil.

1.3. Mais uma tri lha

No que diz respeito a America Latina, em geral, merece destacar-se o
Atlas Linguistico Diat6pico e Diastratico do Uruguai (ADDU), que se
desenvolve sob a responsabilidade de Adolfo Elizaincin, da Faculdad de
Humanidades de la Universidad de la Republica (Uruguai), e Harald Thun,
do Romanisches Seminar da Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (Ale-
manha), corn publicacao dos primeiros volumes prevista para 2000. Par-
tindo da verdade inconteste de que (Thun; Forte; Elizaincin:1989, 28) la
variacion lingiiistica se manifesta, por lo menos, en tres dimensiones (...) diatopica,

diastratica e diafasica, declaram os autores estarem persuadidos de que el
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Atlas linguistico tiene la obligacion y es ademas capaz de dar una mensagen de la
multidimensionalidad y de las interrelaciones de los fenomenos variacionales. Re-
conhecem, no entanto, a amplitude da dimensao diafasica e por dela terem
levado em consideracao apenas una porci on infima (id., p.42), optaram por
nao incluir no titulo do projeto o termo "diafasico". Nada obstante, a apu-
racao desse nivel da variacao se fundamenta em varias perguntas incluidas
na parte 3 do Cuestionario, nas anotacoes de mudanca de registro lingiiistico,
nas observacoes as respostas das perguntas do questionario, consideradas
na relacao entre perguntas preliminares (dados sobre localidade, etc.) e as
perguntas propriamente ditas do questionario, alem do que revelam as
entrevistas dirigidas.

1.4. As linhas gerais do "caminho"

Esse breve "caminho" apresentado, em que ponho em destaque mo-
mentos, nomes e atlas pincados no curso da histOria dos estudos dialetais,
tern uma intencao definida: mostrar, de forma ilustrativa, os degraus per-
corridos pela Dialectologia e os avancos graduais que o metodo
geolingiiistico vem alcancando.

Assim, e como se pode observar, a preocupacao corn a identificacao
das diferencas espaciais, ponto de partida das pesquisas dialetais, somam-
se, num processo de apuracao e depuracao do metodo, a priorizacao da
recolha in loco dos dados, a busca dos elementos etnograficos complemen-
tares aos dados lingiiisticos e, finalmente, a insercao de variaveis sociais
nos criterios de escolha dos informantes, capazes de tornar mais explicitas
as relacoes lingua e sociedade, fatos lingiiisticos e fatos sociais, e trazer a
juizo causas dantes nao conhecidas.

2. Caminhos a perseguir

A essa altura, ha de perguntar-se: a Dialectologia permanece diatopica
ou deve direcionar-se para aspectos etno-diatopico-sociais? Eis a questao
para cujo entendimento necessario se faz uma vista d'olhos sobre as di-
mensiies que tem tomado os estudos de Geografia Lingiiistica, na atu-
alidade, os objetivos que buscam atingir e a metodologia de que se tern
valido.

240



36 D.E.L.T.A., 17:Espram_

Do ponto de vista dos espacos que recobrem, os atlas lingaisticos con-
siderados a partir de Gillieron, procuram responder a diferentes objetivos.
Assim, e como reconhece Alinei (1994:21)si ottengono quattro tzPi di atlanti,
dal pia piccolo al pia grande: (i) regionali, nazionali, (iii) di gruppo
(iv) continentali, classificacdo a que acrescenta o comentario de que, na atu-
alidade, nao existem, ainda, atlanti di una intern famiglia linguistica nem
tanto meno, un atlante linguistico mondiale.

Segundo a dimensio politico -geografica recoberta pelos atlas ji publi-
cados, ainda que se estabeleca uma gradacdo do aspecto regional ao conti-
nental, o empreendimento geolingiiistico comecou, efetivamente, corn atlas
nacionais o Atlas Linguistique de la France e so depois, sentindo-se a necessi-
dade de aprofundar o conhecimento de cada area, chega-se aos atlas regionais,
hoje numerosos nao apenas no continente europeu como no americano.

0 fato de os atlas nacionais circunscreverem-se a fronteiras politicas,
estabelecendo urn termo no espaco geografico para a descricao lingiiistica,
quando se sabe que os limites lingiiisticos ultrapassam, quase sempre, os
limites politicos, conduz ao aparecimento de atlas que perseguem os cami-
nhos das linguas e dos dialetos, como diz Alinei (1994: 22), al di la delle
frontiere politiche, vindo a estabelecer, assim, fronteiras lingiiisticas, como
sucede corn o Atlas Linguistique Roman (ALiR), cujo volume I circula desde
1996. Apesar da amplitude de que se revestem, os atlas de familias de
lingua, como sucede corn o ALiR, tern, tambem, condicionamentos, uma
vez que deixam de fora tutte le correnti di prestiti, sia immi gratorie che emi gratorie,

che vanno al di la non solo dei confini politici ma anche di quelli linguistici (Alinei:

1994; 22). Essa preocupacdo, por certo, conduziu o proprio Alinei a per-
gunta Quali dovebbrero essere allora le frontiere negli atlanti de scala pia grande
(...)? (Alinei: 1994; 22), para a qual, ele prOprio di a resposta:

Certamente ne politiche ne linguistiche: perche non esistono frontiere politiche che coincidano

corn famiglie linguistiche, e le frontiere delle famiglie linguistiche comprenderebbero piu continenti.

A resposta concreta, porem, a essa questdo vem a ser dada pelos atlas
transnacionais, como o Atlas Linguarum Europae (ALE).

Se a amplitude da investigacao permite, segundo a area territorial
recoberta, a classificacao dos atlas em regionais, nacionais, de familias de
linguas e continentais o que nos di, hoje, na perspectiva geografica, urn
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panorama diversificado , do ponto de vista da tipologia metodologica,
ou, mais especificamente, da finalizacao na apresentacao dos dados, tres
categorias de atlas podem, na atualidade, ser identificadas: atlas corn apre-
sentacao cartografica dos dados, ilustrados, por exemplo, corn o ALF, o
ALPI e o APFB, entre outros; atlas interpretativos, como oALiR e o ALE
que aos dados cartografados agregam estudos especificos e de analise, e os
atlas parlants, que permitem urn contato direto do leitor-ouvinte corn a
realidade oral da area representada. A preocupacao, porem, corn a inter-
pretacao dos materiais cartografados tern acompanhado a publicacao de
atlas nacionais sob a forma de monografias e estudos especificos, sobretu-
do nos anos trinta, como assinala Alinei (1994:23).

A essas consideracoes gerais de carater metodolOgico, que assinalam
os caminhos que vem sendo seguidos, necessario se faz acrescentar uma
breve reflexao sobre a conjuntura sociopolftica do momento, antes de bus-
car responder, diretamente, a questa() inicialmente formulada.

Uma rapida visao da realidade atual das comunidades lingiifsticas
mostra as grandes transformacoes pelas quais tern passado as relacoes en-
tre os povos. Do isolamento semitotal, caminha-se para a quebra de limi-
tes e fronteiras, movida pelo avanco dos meios de comunicacao, pela
interligacao constante entre os centros de povoamento, pelo deslocamento
mais intenso dos habitantes de uma regiao para outra, pela redefinicao da
constituicao demografica, pela flutuacao da populacao de cada area, esti-
mulada pelos novos mecanismos de carater economic° e social. Isso tudo
leva a que se tenha, hoje, por urn lado, usuarios da lingua mais sedimentados
em suas regioes e, por outro, falantes que nao so tem grande mobilidade
mas tambem convivem corn uma massa tambem move!. De outra parte,
sobretudo nos paises em desenvolvimento, verifica-se a emergencia de fa-
lantes pertencentes a classes marcadas por urn menor grau de escolarida-
de, que ascendem socialmente em decorrencia dos beneficios da escola e
do processo de profissionalizacao. Acresce a isso, a grande mobilidade das
massas rurais para os grandes centros urbanos que se verifica, principal-
mente, nos paises mais jovens, do que decorre uma maior interacao cam-
po-cidade corn reflexos sociais, economicos e lingiiisticos.

Se tomarmos para ilustracao urn pais jovem, o Brasil, podemos fazer
algumas constatacoes no curso de meio seculo. Assim, a populacao do Bra-
sil, segundo o censo de 1950, atingia a cifra de 51 944 397 habitantes, dos
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quais 33 161 506 se situavam nas zonas rurais e apenas 18 782 891 esta-
vam estabelecidos nas zonas urbanas, ou seja, aproximadamente 63% da
populacao se encontrava no campo e apenas 37% nas grander cidades. Os
meios de comunicacao radio, televisao, telefone tinham urn perfil mui-
to timido cujos dados nao vem registrados nas estatisticas para esse ano. A
extensao da rede de estradas de ferro em trafego alcancava 36 681 km. As
rodovias se estendiam por 341 035 km. As empresas aereas civis atingiam
um percurso de 96 600 775 km e a navegacao maritima e a navegacao
fluvial apresentavam urn movimento de 406 embarcacoes em trafego.
Decorridos quase cinqiienta anos, a situacao que apresenta, hoje, o pais no
tocante a esses mesmos itens, e como nao poderia deixar de se-lo bem
diferente. Conta-se corn os seguintes numeros, segundo os dados do censo
de 1991, de referencia aos itens citados: populacao geral de 146 917 459
habitantes dos quais 110 875 826 se situam na zona urbana e 36 041 633
na area rural, o que revela uma total inversdo dos ntimeros se comparados
aos registrados para 1950; a rede telefOnica, que nem chega a ser levanta-
da nas estatisticas disponiveis de 1950, apresenta, para 1991, urn total de
15 922 localidades atendidas corn 14 426 673 telefones instalados; a rede
ferroviaria conta corn 30 282 km caso tinico de modificacao para menos
corn uma reducao de cerca de 6 000 km em relacao a 1950, fato deplora-
vel, para nao dizer criminoso, em relacao ao sistema de transporte do pais;
o trafego aereo atinge 287 761 775 km; e a navegacao conta corn urn
movimento total de 46 310 embarcacoes.

Essa ilustracao da realidade atual, feita corn dados do Brasil, embora
apresente muito de comum a outras areas, nao se repetira de maneira iden-
tica em todas as partes, mas pode contribuir para uma reflexao sobre o
perfil dos informantes e a natureza dos dados que interessem mais de perto
a Dialectologia registrar.

Diante do quadro atual, qual deve ser o caminho da Dialectologia em
relacao a variaveis a considerar:

i) Ater-se unicamente a variavel diatOpica?

ii) Introduzir outras variaveis na apresentacao de dados, colocando-
as paripassu a variavel diatopica?

iii) Priorizar a variavel diatOpica mas contemplar as informacoes corn
dados de outras variaveis e, nesse caso, quais e de que modo?
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Sao perguntas que se poem e para as quais tentamos encontrar respostas.

Estou convencida, como muitos tambem estao, de que a prioridade de
dados a serem contemplados em urn atlas lingiiistico deve ser dada a infor-
macao diatopica, se nao for por outras razoes, pelo menos o sera pela prO-
pria natureza do trabalho. Em outras palavras, a essencia da informacao de
urn atlas reside no dado de natureza espacial, como enfaticamente afir-
mam Contini e Tuaillon (1996:7):

La dialectologie a pour ache essentielle d'etudier la variation geolinguistique. Mais avant
d'aborder la variation, it doit relever les donnies linguistiques d'une micro-societe de base, une

commune, qui sur l' atlas linguistique devient un point.

0 dado de natureza espacial deveria, e creio que devera ainda, espelhar
as particularidades de cada rincao, o que nele de mais peculiar e prOprio se
registra. Por essa razao, a recolha de informacoes sempre teve pressupostos
muito claros de modo a permitir atingir-se o fim colimado. As condicoes
do mundo atual, no entanto, nos levam a refletir sobre algumas questoes.

Pickford (1956), ja em meados do novecentos e quando ainda nao se
tinham generalizado os principios da Sociolingiiistica contemporanea, ao
fazer criticas ao metodo seguido para o Atlas Linguistic° dos Estados Uni-
dos e do Canada e pela Dialectolgia em geral, pOe em destaque questoes
que, se nao sao inteiramente pertinentes, sao pelo menos justificaveis do
ponto de vista de uma visao sociolOgica dos fatos e dos processos.

Logo de inicio, levanta "suspeita" sobre a "mecanica imitacao"
(1956:211) dos procedimentos adotados pela Dialectologia na Europa, a
qual me parece infundada. Na verdade, o metodo finda por ser o mesmo,
de urn de outro lado do oceano, mas a sua aplicacao reflete, necessaria-
mente, a adaptacao ao ambiente em que e posto em pratica. Se na Europa,
como a prOpria sociologa o diz, os estudos dialetais ajudaram a resolver
questoes de geografia humana, nos paises de surgimento mais recente,
como o Brasil, esse mesmo servico tambem e prestado pela Dialectologia.
A historia dos povos sera sempre a mesma, no sentido de fatos que se
sucedem no curso do tempo; o corte, ou recorte, que os estudos dialetais
permitem fazer para dar a sua contribuicao ao entendimento desses mes-
mos fatos e que vai diferenciar-se entre um pais jovem e paises de historia
milenar.

244.
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Refere-se, tambem, a Autora a "erros de confiabilidade" (1956: 214-
217) dos dados geolinguisticos, apontando como exemplo a generalizacao
de caracteristicas da(s) pessoa(s) entrevistada(s) as pessoas nao entrevista-
das, ou seja, a area considerada. Mais uma vez ha de reconhecer-se que o
born seria, numa regiao em estudo, poder-se ouvir e documentar a totali-
dade dos moradores da area de diferentes sexos, idades, profissoes, esco-
laridade, etc. , mas isso nao e possivel nem para a ciencia da linguagem
nem para os demais ramos do conhecimento cientifico. 0 vies de desconfi-
anca que a Autora quer atribuir aos dados geolingiiisticos nao procede,
pois ao afirmar-se a presenca de tais ou quais caracteristicas numa dada
area, nao se esta negando a existencia de outros nem dizendo da exclusivi-
dade dos trazidos a consideracao.

Detem-se, ainda, Pickford (1956: 217-220) no exame dos erros da
investigacao direta, mostrando que certos indicadores sociais da lingua-
gem podem passar despercebidos em virtude da posicao de correcao e vigi-
lancia da fala assumida pelo informante. Nesse ponto tern razao a Autora
pois ate entao nao era comum na documentacao de dados dialetais intro-
duzir-se o discurso livre ou o relato de fatos e acontecimentos. Apesar,
porem, de assim tambem o reconhecer, nab posso deixar de chamar a aten-
cao para o fato de que os processos tecnicos, que permitem o registro
magnetofOnico de (alas na sua inteireza, constituem-se em avancos recen-
tes e, conseqiientemente, em acontecimento nao simultaneo corn o inicio
das investigacoes sistematicas de cunho dialetal.

Considerando-se questoes, como as tomadas como referencia, que vem
sendo levantadas ou podem vir a ser levantadas, algumas perguntas se
poem, hoje, para o dialetOlogo e requerem algumas consideracoes.

Primeiramente, deve-se ainda restringir-se o conjunto de informantes
de uma area a homens e mulheres analfabetos? E uma questao que se poe,
hoje, cam muita evidencia, para os estudos dialetais.

Em segundo lugar, a complexidade da vida social tern acentuado pe-
culiaridades lingiiisticas entre grupos etarios, particularizando, assim, o
use dos mais jovens em relacao ao dos mais avancados em idade, fato cuja
constatacao ja perpassa os caminhos da Dialectologia desde os seus
primOrdios como se ye da propria preocupacao do Abbe Rousse lot, trazida
a lembranca por Pop (1952: 43):
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La connaissance de rage des sujets observes est indispensable afin de pouvoir comparer les
divergences existant entre le parler des jeunes et celui des vieillards, et determiner leur point de

depart.

Urn terceiro aspecto tern a ver corn a estratificacao social, mais evi-
dente nos centros urbanos, onde os usos linguageiros podem refletir prefe-
rencias de grupos e denotar categorias sociais decorrentes do grau de esco-
laridade dos falantes e tambem da sua prOpria integracao social.

Essa nova configuracao da sociedade e os apelos diversos do mundo
atual, por certo, estao na base da afirmacao de Chambers e Trudgill
(1994:45) que, ao tratarem de uma breve historia da geografia linguistica,
afirmam que el futuro de la geografia linguistica depende de la capacidad de sus

seguidores para abarcar e incorporar los intereses y quizas la metodologia de la
dialectologia urbana.

Nesse campo, a contribuicao laboviana tern sido relevante. A compre-
ensao dos fenomenos sociais e de suas implicacoes nos fatos de lingua mos-
trados por Labov (1966; 1971; 1972a; 1972b; 1975) tern conduzido a

que os estudos dialetais, pelo menos nos paises de histOria mais recente,
contemplem a sua metodologia corn aspectos que permitam levar em con-
sideracao preocupacoes de tal natureza.

E retomo a questa° inicialmente posta: a Geolingilistica deve conti-
nuar a priorizar o aspecto diatOpico? Ou deve fundamentar-se em outros
processos variacionais, como o grau de escolaridade, o sexo e a idade? Ou,
ainda, pode a elaboracao de urn atlas linguistic°, hoje, desconhecer as cir-
cunstancias socio-politico-culturais do momento e prescindir da sua anali-
se para a coleta e apresentacao de dados?

Ao tentar responder a essas questoes e justificar a minha posicao, faco-
o pensando em paises de pouca idade, como o Brasil, nao tendo, porem,
certeza, de poder generalizar esses pontos de vista para areas de historia
linguistica sedimentada em muitos seculos.

Nao creio que se deva, e mesmo se possa, aplicar, por inteiro,
Geolinguistica a metodologia da Dialectologia vertical, ou Sociolinguistica,
pois diversos sao os campos de atuacao e bem especificados como os distin-
gue Stehl (1996: 621) ao reconhecer quatro tipos de Dialectologia: a
geolingiiistica, a sociolingiiistica, a pragmatolinguistica e a diacronica. Os
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dados geolingiiisticos, ademais, nao devem ser argiiidos de pobreza socio-
lOgica porque a complexidade de fatores sociais a considerar na analise dos
fenomenos lingiiisticos nao pode ser contemplada, indistintamente, em
todo e qualquer tipo de abordagem nos estudos da linguagem.

0 carater extensivo da Dialectologia parece continuar evidente pois
trara sempre um retrato das areas consideradas, fazendo urn diagnostico
da realidade da lingua, mapeando-a na superficie, mas permitindo:

(i) A investigacao de cunho historic° corn o estabelecimento como que de camadas
que contribuirao grandemente para a construcao da socio-histOria da lingua
considerada e a cuja evidencia, e pensando no portugues do Brasil, se refere
Houaiss (1985:127):

(...) o mapeamento confiavel da dialectologia brasileira a exemplo do que sonhou Antenor
Nascentes e realizou parcialmente Nelson Rossi com sexes colaboradores mapeamento do qual,
pelas igualdades unitarias e globalizantes, sera possivel "recapitular"o processo passado que
tern gerado o presente descrito por essa dialectologia.

(ii) A definicao de areas lingiiisticas, corn a indicacao de diferencas e identidades.

(iii) 0 estabelecimento, pelo confronto, de variaveis sociais conjugadas a distribui-
cao espacial.

Creio que a geolingiiistica hoje, neste final de milenio, comeco de um
novo, deve continuar a priorizar a variacao diatopica, abrindo, porem, es-
paw para o controle de outras variaveis como sexo, idade e escolaridade,
sem a busca obcecante da quantificacao, mas tomando-as, de forma
exemplificativa e nao exaustiva, de modo a complementar os prOprios da-
dos areais pois, nao se propondo dizer o absoluto essa é uma regiao
exclusiva de tal ou qual fenomeno retrata as particularidades sem asse-
gurar o carater de exclusividade. Tomar diferentes tipos de falantes, diver-
sificados socialmente, significa, por outro lado, ampliar o espectro da foto-
grafia, mas nao querera dizer que se possa, ipso facto, qualificar a natureza
dessa fotografia, afirmando o carater de exclusividade ou dominancia do
fenomeno considerado.

A Geolingiiistica, como a propria denominacao the imp& e a nature-
za dos dados que busca reunir exige, permanece, na sua essencia, diatOpica
sem, porem, descurar do aspecto multidimensional de que se reveste o ato
de Pala e de cuja consideracao, no mundo atual, nao se pode eximir.
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ABSTRACT. This article attempts a comprehensive review of the basic assumptions that

define Brazilian Sociolinguistics approach and offers a set of basic questions guiding

the research program to which the field is committed. It also sketches the relevant results

through pointers and its implications for applied Sociolinguistics.
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RESUMO: Este arti go oferece uma visao das questoes cruciais que demarcam o perfil da

Sociolingiiistica brasileira e delineia uma agenda de pesquisa para a area. Discute os

principais resultados atraves das metal alcancadas e a serem atingidas e avalia as
especificidades da Sod olingiiistica Aplicada.
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Este texto é resultante de diretrizes basicas tracadas no ambito do GT de Sociolinguistica, duran-
te o XV Encontro Nacional da ANPOLL, realizado em julho de 2000 na. Universidade Federal
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A Sociolingiiistica no Brasil, area de pesquisa efetivamente consolida-
da, enfatizou a pesquisa sincronica em suas descricoes da fala sobre o por-
tugues no territOrio nacional a partir da decada de 70 ate o final do seculo
XX, em paralelo a producao internacional da area que se encontra sinteti-
zada em Labov (1994 e 2000). Diagnosticos de variacao estivel e de mu-
danca em progresso sempre estiveram em pauta, o que nao impediu que a
dimensao diacronica estivesse tambem no bojo das preocupacoes da area.
Nesse sentido, busca-se priorizar a investigacao de fenomenos de variacao
sincronica em suas dimensoes de mudanca e estabilidade e formular hipo-
teses sobre o que esses dois aspectos tem em comum.

A maioria dos pesquisadores congrega-se em Projetos Integrados, for-
mando polos de atuacao que permitem estabelecer uma rede complemen-
tar de resultados, referendando-os ou contestando-os. Ao adotar perspec-
tivas diferentemente priorizadas, em grupo ou isoladamente, os estudiosos
recobrem um painel de conhecimentos sobre as dimensoes geodialetal,
socio-estratificada, historico-social e discursivo-cultural.

Delimitacao de metas

Urn dos objetivos de relevancia da Sociolinguistica consiste em forne-
cer subsidios metateoricos para construir urn modelo de mudanca mais
definido e adequado. Perguntas pontuais tem sido incluidas na agenda
academica da area, corn a finalidade de compreender melhor os dois niveis
em que a mudanca afeta seja o individuo seja a comunidade. Que proces-
sor de variacao podem levar a mudanca? Por que caminhos a mudanca se
da? As mudancas sao direcionadas por principios? Que principios gover-
nam essa direcionalidade? Como as mudancas se encaixam no sistema? De
que modo as variaveis sociais atuam em casos de variacao estavel e de
mudanca em progresso? Qual a participacao do lexico e do nivel discursivo-
pragmatico em fenomenos de variacao e mudanca? Como se conjugam
indices diacronicos e sincronicos em fenomenos de mudanca?

0 conjunto de pesquisas voltadas para essas questoes constitui a pro-
ducao cientifica de base acerca da natureza da mudanca (cf. Lem le & Naro,
1977; Bortoni, 1984; Tarallo,1989; Bisol, 1991; Mollica, 1992; Oliveira
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e Silva & Scherre,1996; Hora, 1997; Hora & Christiano, 1999) e do funci-
onamento da lingua em use (cf. Macedo & Roncarati & Mollica, 1996),
bem como acerca da sua aquisicao (Roncarati & Mollica, 1997). Busca-se
definir o imbricamento entre categorias, mecanismos e principios funcio-
nais de estruturas evolutivas e/ou em evolucao e o seu grau de afetamento
na eficacia comunicativa do sistema, cujas forcas equilibradoras atuam
harmonicamente ao promover economia, generalizacao, associacao, sim-
plificacao e simbolizacao. Paralelamente, busca-se lidar corn principios como
isomorfismo, motivacao e instauracao da arbitrariedade lingiiistica. Inves-
tigam-se, tambem, questoes como transparencia e opacidade, graus de
informatividade, refinamento de status informational e interacao entre
processos cognitivos e embalagem lingiiistica

Pode-se afirmar que ja exibimos expressivo acervo de pesquisas dessa
natureza sobre a fala e a escrita, corn o fito de: (a) analisar a variacao,
aquisicao e mudanca linguistica, abrangendo fenomenos morfossintaticos,
fonologicos e discursivo-pragmaticos; (b) descrever processos de mudanca
que evidenciam e favorecem a gramaticalizacao de itens e construcoes lin-
giiisticas; (c) investigar atitudes e crencas linguisticas implicadas na varia-
cao lingiiistica e (d) identificar estrategias argumentativas envolvidas no
texto escrito e suas marcas lingiiisticas.

Os trabalhos na area focalizam ora os individuos (os falantes) ora o
sistema da lingua. As pesquisas podem revelar tambem que, no inicio, as
mudancas se dao corn condicionamentos estruturais ou sociais fracos, pou-
co perceptiveis. No decorrer do tempo, no entanto, no espaco de algumas
geracoes (a depender da variavel), as variacoes que tendem a cambio ad-
quirem maior grau de contextualizacao e exibem condicionamentos mais
evidentes conseqiientemente (Paiva & Scherre, 1999).

Grande parte das pesquisas contribui para o entendimento mais
aprofundado sobre processos de mudanca, lancando mao de dados histori-
cos e de dados de diferentes estagios da lingua (cf. Mattos e Silva, 1996;
Monica, 1995). Em alguns trabalhos, a questao da mudanca no portugues
explica-se pela diferenca de input de uma regra historicamente mensurada.
Um modelo de mudanca deve, assim, dar conta de diferencas em pesos
relativos, atestadas em estagios do portugues, considerando restricoes es-
truturais recorrentes. Ademais, estudos sobre mudanca propiciam a dis-
cussao em torno de hipOteses relacionadas a alegada crioulizacao no portu-
gues do Brasil (Couto, 1996; Tarallo & Alkmim, 1987).
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Ao examinar causas externas da variacao e da mudanca lingiiistica,
urn modelo satisfatorio deve incorporar a analise do perfil social dos falan-
tes de uma dada comunidade de fala. Tradicionalmente, variaveis sociais
independentes como idade, sexo e classe social sao parametros pertinentes,
seja para estudar a heterogeneidade lingiiistica, seja para indicar o dina-
mismo das mudancas em tempo aparente. Esses parametros
extralingiiisticos dividem a sociedade em grupos fixos, estabelecem corre-
lacoes diretas entre use de variantes e estratificacao social e buscam identi-
ficar o locus da mudanca no individuo em determinado ponto da estrutura
social. Dai a coexistencia de grupos inovadores e conservadores em uma
relacao dinamica que pode apontar os caminhos da lingua.

0 percurso de uma mudanca pode nao se apresentar de forma trans-
parente. No processo de implementacao, forcas de inovacdo e de manu-
tencao costumam conflitar-se, em razao da coexistencia de comunidades
de fala em direcoes lingiiisticas opostas. Na presenca de tensao entre ma-
nutencao e conservacao, variaveis estratificadas revelam-se eventualmente
insuficientes para explicar direcoes de uma inovacdo. Uma analise mais
detalhada da comunidade de fala deve, entao, impor a exigencia de outros
indicadores sociolingiiisticos e apontar a locacao mais apropriada da varia-
cao e mudanca linguistica. Nesse vies, encontram-se imbricadas algumas
questoes. A predominancia de uma variante lingiiistica estigmatizada acar-
reta necessariamente a predominancia de outras variantes estigmatizadas?
Dada a multiplicidade de perfis sociolingiiisticos coexistentes, onde é pos-
sivel tracar a fronteira entre grupos sociais?

Assim, paralelamente a questoes estruturais, verifica-se o efeito de
parametros de inscricao social sobre a variacao e a mudanca lingiiistica,
corn base em trabalhos comparativos que incluem diversos fenomenos va-
riaveis, a maioria dos quais envolvendo a relacao padrao /nao padrao e es-
tigmatizado /nao estigmatizado (Santos, 1996). Os resultados indicam que
a inclusao de parametros sociais, tal como proposto no modelo laboviano,
propicia delineamento de perfil social do falante e de pressoes a que esta
submetido, ao revelar sistematicidade e regularidade da atuacao de aspec-
tos extralingiiisticos sobre a variacao estavel e a mudanca em progresso. E
possivel ate flagrar a existencia de uma relacao de implicacao, determina-
da pelo valor social das variantes entre taxas de ocorrencia da variacao em
um mesmo individuo: um falante que apresenta uma alta taxa de uma varian-
te lingiiistica muito estigmatizada devera apresentar tambern alias taxas de
variantes estigmatizadas de urn outro processo variavel (Naro, 2001).
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Quanto a categorias e interpretacoes, muitos estudos fundamentam-
se em principios funcionalistas que preconizam, por exemplo, processos de
gramaticalizacao para explicar mutacoes lingiiisticas e estrategias compen-
satOrias relacionadas a manutencao do equilibrio dos sistemas (Martelotta
et al. 1996; Furtado da Cunha, 2000). Ao considerar aspectos tecirico-
descritivos, tais como recategorizacao e ressemantizacao, as investigacoes
recorrem a amostras diversas, em diferentes perspectivas, para compreen-
der a complexidade da heterogeneidade lingiiistica.

Desse modo, a discussao de um modelo de mudanca deve considerar
tambem a atuacao de principios discursivo-funcionais, tais como
unidirecionalidade, marcacao, paralelismo e topicidade (Braga, 2001). Sob
o enfoque funcionalista, atesta-se que o processo de gramaticalizacao,
relevante para processos aquisitivos, podendo oferecer sustentacao
paradigmatica, na medida em que se verifique emparelhamento entre o

sincronico e o diacronico. A pesquisa sobre estagios aquisitivos de regras
variaveis e importante para averiguar a maneira pela qual a crianca
equaciona o problema da forma-funcao e como o grau de transparencia
entre forma-funcao afeta a ordem da aquisicao (Mollica & Martellota, 2000).
Constata-se, em alguns trabalhos, que o percurso aquisitivo, em geral,
verifica-se na direcao de uma codificacao em que o desenvolvimento obe-
dece a motivacoes de ordem pragmatica e lingiiistico-cognitiva, estreita-
mente vinculadas a estagios aquisitivos.

Vale esclarecer que, ao localizar a variacao e a mudanca no indivicluo,
alguns paradigmas te6ricos partem de pressupostos diferentes. De urn lado,
acredita-se que os falantes e seus perfis sociolingiiisticos reais ou desejados
reforcam e/ou sao responsiveis por inovacties. De outro, certos modelos
formais costumam responsabilizar as criancas como agentes propulsores
de inovacoes, ao fazerem suas escolhas ao longo do processo de construcao
de suas gramaticas. De-uma otica mais propriamente gerativista, oferece-
se uma contribuicao a construcao de paradigma de mudanca sob perspec-
tive diferenciada (Roberts & Kato, 1993).

Ha que se considerar, ainda, estudos que levam em conta a influencia
do grau de atencao que os falantes dispensam a producao lingilisticai En-
tendam-se af os correlatos discursivo-pragmaticos como contraparte para
a dinamica do sistema, seja no sentido da estabilidade, seja no sentido da
mudanca, como retracao ou avanco. Incluem-se nesse enfoque os generos
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discursivos, os estilos conversacionais, as caracteristicas dos atos de falam,
a variacao lingaistica observada na escrita e na fala e a natureza simetrica
ou assimetrica dos individuos envolvidos na interacao face-a-face. Assim,
aposta-se na interferencia de fatores sOcio-conversacionais sobre a mudan-
ca lingiiistica (Mollica & Moita Lopes,1994; Preti, 1998).

Discute-se, por ultimo, a participacao do lexico dentre as estrategias
de implementacao de inovacoes, ao defender-se a proposta da difusio lexical
no ambito de urn modelo que pretende explicar a mudanca lingiiistica
(Oliveira, 1992). Advoga-se o principio de que as regras sao paulatina-
mente encaixadas e/ou fixadas na histOria e em processos de aquisicao,
espalhando-se pelo lexico, a medida que o repertorio lingiiistico vai sendo
ampliado ontogenica e historicamente. E nesse sentido que as analises nes-
sa linha se voltam para verificar o funcionamento real de leis concernentes
a processos de gradualidade e de regularidade. Dado o conjunto de feno-
menos examinados, interessa discutir o alcance explicativo dos dois mode-
los mais difundidos e debatidos: o da difusao lexical e o dos neogramaticos.
Numa proposta para se observar a genese da variacao, admite-se que as
regras, grosso modo, sao categoricas no inicio ou tenuamente controladas;
tornam-se variaveis e mais fortemente controladas ao longo do tempo,
dependendo do grau de complexidade da gramatica e da taxa de ocorren-
cia de itens lexicais potencialmente afetaveis por urn dado fenomeno em
analise.

Tendencias anotadas

Fica claro que nao se podem descartar os principios lexicais, funcio-
nais, discursivo-pragmaticos e os inerentes aos sistemas. As tecnicas de
tempo aparente e tempo real complementam-se e os enfoques sincronico e
diacronico evidenciam-se como indispensaveis. Os diferentes estudos dos
pesquisadores da area demonstram que nao e possivel ignorar a variavel
tempo para urn diagnostico seguro acerca de mudancas lingiiisticas. COrn-
provam, por outro lado, que a mudanca pode ser entendida em sentido
estrito, quando ha de fato substituicao de uma forma em relacao a outra e,

emsentido lato, quando ha diferencas no grau de variabilidade e de
contextualizacao de fenomenos variaveis.
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Constata-se, no conjunto dos estudos, uma pluralidade teorico-
metodologica nitidamente presente, demonstrando que: (a) as pesquisas
sobre o use da lingua nao podem restringir-se a dogmatismos teoricos; (b)
a mudanca lingiiistica tern de ser estudada sob diferentes enfoques, se se
deseja uma compreensio mais aprofundada do dinamismo inerente as lin-
guas; (c) o estudo em tempo real e em tempo aparente tern de resgatar a
importancia da atuacao dos componentes social, estrutural, lexical e indi-
vidual, responsaveis conjuntamente pela mudanca; (d) considerando-se (b)
e (c) como fundamentais, impoe-se a constituicao e a utilizacao de inume-
ros corpora, quer em falantes de Ll e L2 em aquisicao, quer em gramaticas
ja consolidadas do portugues em estagios atuais e mais antigos do idioma.

A experiencia dos pesquisadores em acessar database diferentes vem
sendo consolidada entre os pares, concorrendo para disponibilizar novas
amostras, corn metodos tecnicamente apropriados, visando atingir resul-
tados mais pontuais. Sendo assim, a area de pesquisa em Sociolinguistica
amplia-se e enriquece-se epistemologicamente. Se, por urn lado, essa ex-
pansao e desejavel, por outro, imp& restricoes para a ciencia, pois os avan-
cos no campo ficam a depender de urn conjunto de achados em diferentes
direcoes que acabam por criar mais questoes do que respostas.

Dimensao aplicada

No nivel aplicado, define-se como meta, a transformacao do conheci-
mento basico em material instrucional soften educacionais, fitas magne-
ticas, videos, publicacoes subsidiario para a formacao de docentes e dis-
centes de nivel medio e superior. A transferencia de produtos da investiga-
cao, veiculada em linguagem didatico-pedagOgica nas areas de aprendiza-
gem, producao de texto e leitura, constitui condicao primordial para que o
material de interface adquira relevancia substantiva (Mollica, 2000;
Brandao, 1996; Cardoso, 1996 e Cabral & Gorski, 1998).

As descobertas da area podem ser divulgadas em cd-rom a professores
de ensino fundamental e medio, abrangendo aspectos sobre usos e fur cio-
namento da lingua e processos de aquisicao e mudanca lingiiistica, tradu-
zidos em linguagem adequada e corn indicacao de estrategias voltadas para
o professor e para o aluno (Mollica, 2001, em preparo).
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Agenda de trabalho

E fato hoje que os estudiosos da area, em razao de sua continua pratica
de pesquisa, desfrutam da oportunidade de examinar a mudanca em tem-
po real corn base em novos corpora, representativos do portugues hodierno
e do portugues em seus primOrdios (Callou & Lopes, 1993; Mota e
Rollemberg, 1994; Roncarati, 1996; Aragao & Soares, 1996; Hilgert, 1997;
Preti & Hurbano, 1998; Furtado da Cunha, 1998; Paiva, 1999)
Disponibilizado o patrimonio de database que recobre diversas areas
geodialetais no territorio brasileiro, torna-se possivel estimular regular e

sistematicamente uma producao comparativa a respeito de questoes te6ri-
cas de encaixamento e implementacao da mudanca e sua relacao corn a
funcionalidade de estruturas variaveis; torna-se possivel tambem conferir
maior vitalidade a dimensao discursiva, vies caracteristico dos sociolingiiistas
brasileiros. A interface entre variacao, mudanca e aquisicao acha-se con-
templada na pauta de trabalho.

As questoes de maior saliencia que devem compor a agenda de traba-
lho voltam-se para: (a) exame da tensao entre fatores sociais e funcionais;
(b) reflex-do sobre a natureza da variacao; (c) proposicao de universais
sociolingiiisticos numa perspectiva comparativista inter e intralingiiistica;
(d) aquisicao da contraparte variavel da lingua em comunidades
monolingiies, bilingiies e plurilingiies e (d) inter-relac-oes entre
variacionismo, geografia dialetal, funcionalismo e gerativismo.

E natural que se de continuidade ao desenvolvimento de analises de
fenomenos lingiiisticos variaveis que possam favorecer a interacao entre os
grupos de pesquisa no Brasil, visando, de urn lado, mapear a variacao lin-
giiistica no territorio national e, de outro, participar da discussao teorica
internacional sobre a relacao entre variacao e mudanca lingiiistica, varia-
cao e mudanca de c6digo e variacao inerente e gramaticas em competicao.

Cumpre, por conseguinte, aprofundar a discussao na area sobre urn
modelo que possa abrigar motivacoes de natureza funcional e formal, as-
sim como acolher a pesquisa sociolingilistica interacional. Por ultimo, res-
ta ressaltar a coexistencia da Sociolingiiistica strict° sensu corn uma macro-
area em que se incluem, por exemplo, a Crioulistica, o Bilingiiismo e o
Multilingiiismo, a Geolingiiistica e a Lingiiistica Historica, dentre outros
campos de investigacao (Ferreira et. al. 1994; Aguilera, 1998).
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A Sociolingiiistica Aplicada vem-se incrementando em paralelo
interface teorica. Ao delinear procedimentos metodologicos, vem efetiva-
mente legitimando os resultados provenientes da pesquisa basica e pro-
porcionando a sua transferencia para as areas de educacao (Mollica, 2000
e 2001), sem perder de vista a dialetica inerente e esperada entre pesquisa
pura e aplicada.
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Os actuais linguistas portugueses herdaram, dos fil6logos e linguistas
que os precederam, urn espOlio de grande riqueza que incidia, sobretudo,
na historia da lingua portuguesa e na identificacao das caracteristicas do
portugues antigo, na dialectologia e na descricao das peculiaridades
dialectais. Em todos estes dominios o estudo dos sons foi sempre privilegi-
ado. Recorde-se que na primeira gramatica portuguesa, Fernao de Olivei-
ra2 consagra 23 dos 50 capitulos da obra a analise dos sons e das letras, e
que nas gramaticas surgidas entre os seculos 16 e 19 a ortografia, a ortoepia
e a prosedia tem Lugar de destaque principalmente corn objectivos
normativos e pedagOgicos3.

A primeira descricao de conjunto do sistema fonetico do portugues
surge em 1883, no estudo de Aniceto dos Reis Gonsalves Viana4 corn urn

titulo que inclui ja o termofonologia: "Essai de phonetique et de phonologie
de la langue portugaise d'apres le dialecte actuel de Lisbonne". Esta e as
obras que se seguem do mesmo autor sao ainda hoje de importancia indis-
cutivel para o conhecimento do sistema fonolOgico do portugues. A partir
do inicio do seculo 20 a influencia dos neogramaticos reconhece-se no
surgimento de gramaticas historicas, hoje classicas, como as de Jose Joa-

Sendo objecto deste artigo uma perspectiva da investigacao que actualmente se produz em Por-
tugal sobrefonologia do portugues, condensei na Introducao as referencias aos seguintes vertentes que
incidem sobre o nivel fonetico da lingua:
I. - a tradicao filologica e historica e a sua continuacao em trabalhos de autores contemporaneos;
II. - a actividade desenvolvida ate ao presente na area da dialectologia;
III. - as analises experimentais de fonetica articulatoria e acastica
A obra de Morais Barbosa, referida igualmente nesta Introducao, precede a investigacao integrada
na teoria generativa que sera apresentada nas seccoes seguintes.

Fernao de Oliveira, Grammatica da lingoagem portuguesa. Lisboa: e[in] casa de Germao Galharde,
1536. (3' ed. preparada por Rodrigo de Si Nogueira. Lisboa: Ed. de Jose Fernandes Junior, 1933.
Ver tambem Joao de Barros, Grammatica da Lingua Portuguesa. Lisboa: Luis Rodrigues, 1540.
3 Jorge de Morais Barbosa no primeiro capitulo dos Etudes de Phonologie Portugaise (1965) refere o
caracter normativista e de preocupacao ortografica destas primeiras gramiticas, mas observa que
por vexes os seus autores, nao sendo foneticistas, "sao 'fonologos' que nos deixaram, atraves do
estudo das letras, elementos importances para o conhecimento do sistema do portugues da sua
epoca".
4 A. R. Gonsalves Viana. "Essai de phonetique et de phonologie de la langue portugaise d'apres le
dialecte actuel de Lisbonne". Romania, t. XII, Paris, 1883. Ver ainda a "Exposicao da prontincia
normal portuguesa para use de nacionais e estrangeiros". Ambos os trabalhos foram republicados
em Estudos de Fonetica Portuguesa, Lisboa: Imprensa Nacional, 1973, 83-152 e 153-257.
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quim Nunes5 e de Edwin Williams6, em que a fonetica/fonologia da lingua
portuguesa sao tratadas na sua evolucao histOrica corn referencia, por ve-
zes, a aspectos dialectais particulares.

Estas obras e as congeneres estrangeiras sobre as linguas romanicas
foram a fonte de muitos trabalhos que vieram a lume durante o seculo 20
sobre questoes parcelares do nivel fonetico do portugues. Nesta linha se

situam varios estudos de Luis Lindley Cintra7 e Herculano de Carvalho8,
para citar apenas alguns autores de entre uma pleiade de filologos portu-
gueses que nos deram a conhecer aspectos da formacio e desenvolvimento
da fonetica da lingua portuguesa.9 Os estudos de filologia mantiveram-se
ate ao presente nas Universidades de Lisboa e Coimbra, corn relevo para a

investigacao desenvolvida por No Castro, Ana Maria Martins e Clarinda
de Azevedo Maia.1°

Relativamente a uma descricao sincronica do portugues, ate meados
do seculo 20 o estudo dos dialectos prevaleceu sobre o estudo do sistema
fonologico. Nesse campo, na esteira de Leite de Vasconcelos11 destaca-se a

imensa recolha de falares portugueses dinamizada e orientada em Coimbra

5 Jose Joaquim Nunes. Compendio de grameitica historica portuguesa. Lisboa: Livraria Classica Editora,
1919 (6.a ed. Lisboa: Classica Editora. 1959).
6 Edwin B. Williams Latin to Portuguese. Historical phonology and morphology of the portuguesa language.

Philadelphia: University of Pennsylvania, 1938. (Trad. part. de A. Hauaiss: Do Latim ao Portu-
gu'es. Fonologia e morfologia hist6ricas da lingua portuguesa. Rio de Janeiro: MECIINL, 1961.)

Ver, sobretudo, A linguagem dos Toros de Castel° Rodrigo, seu confronto com a dos foros de Alfaiates, Castel°

Bom, Castelo Melhor, Coria, Caceres e Usagre. Contribuicao para o estudo do lean& e do galego--portugues do

seculo XIII. Lisboa: Centro de Estudos Filologicos, 1959 e "Apport des anciens textes romans non-
litteraires a la connaissance de la langue du Moyen Age". Revue de Linguistique Romane, xxvvii, Paris,
1963.

8 Refiro-me, em especial, ao importante artigo "Valor dos grafemas e e o em silaba atona", publi-
cado na Revista Portuguesa de Filologia XII, Coimbra, 1862-63.
9 Tratando este texto do desenvolvimento da fonologia em Portugal, os autores brasileiros nao sao
indicados, nem nesta introducao nem na apresentacao mais extensa da actual situacao da investi-
gacao nesse dominio. No entanto, nao posso deixar de referir aqui os nomes de Serafim da Silva
Neto, Said Ali e Celso Cunha, a quem devemos trabalhos fundamentais para o conhecimento da
historia da lingua portuguesa.

Na bibliografia em anexo estao indicados os tres autores aqui citados e as obras de interesse para
o objectivo deste artigo.
11 Ver em especial a tese de doutoramento apresentada a Universidade de Paris em 1901: Esquisse
d'une dialectologie portugaise. Segunda edicao de Maria Adelaide Valle Cintra. Lisboa: Centro de
Estudos Filologicos, 1970.
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por Manuel de Paiva Bo leo' e, em Lisboa, a actividade estimulante de
Luis Lindley Cintral 3 com a realizacao de estudos parcelares de dialectologia
e do tracado de urn panorama global das grandes areas dialectais galego-
portuguesas. A dialectologia mantem-se corn grande vivacidade em Por-
tugal, tanto na Universidade de Coimbra como na de Lisboa".

Mas por volta dos anos 50 os estudos foneticos sobre o portugues
revelam ja a intencao de descricao das caracteristicas da lingua contempo-
ranea dos seus autores. No campo das analises experimentais de fonetica
acustica, o trabalho desenvolvido em Coimbra, ate aos anos 70, pelo
foneticista Armando de Lacerda foi seguido, em Lisboa, por Raquel Del-
gado Martins, e continuado por Maria do Ceu Viana, Amilia Andrade e
Fernando Martins15.

As analises realizadas, e que ainda hoje evidenciam grande vitalidade,
mostram uma preocupacao de interpretacao linguistica e tern contribuido
para o conhecimento da fonologia do portugues. Sao de destacar os traba-
lhos sobre os segmentos fonologicos de Maria do Ceu Viana, Amilia Andrade,
Raquel Delgado-Martins e Isabel Mascarenhas. Incluem-se tambem na
perspectiva de fonetica experimental, corn consequencias interessantes para
a fonologia, os trabalhos de Raquel Delgado Martins sobre oacento de pala-
vra e as teses de mestrado de Maria Joao Freitas sobre pausas, de Isabel
Mata da Silva sobre interrogacao e de Fernando Martins sobre entoaceio e
organizaceio do enunciado, a que se sucedeu a sua tese de doutoramento sobre
urn modelo de reconhecimento da fala para a lingua portuguesa. A investiga-
cao em sintese da fala, desenvolvida em equipa por investigadores de inte-
ligencia artificial e de linguistica esta presentemente em curso e tern obti-
do resultados notaveis.16

Cito aqui apenas o "Mapa dos dialectos e falares de Portugal Continental", feito em colaboracao
corn Maria Helena Santos Silva-e publicado no Boletim de Filologia, XX, Lisboa, 1962, que poderi
levar a uma interessante comparacao corn a "Proposta" de Luis Cintra, indicada na note 12.
13 Veja-se, principalmente, a "Nova proposta de classificacao dos dialectos galego-portugueses", in
Boletim de Filologia, XXII, 1971 e Estudos de dialectologia portuguesa, Lisboa: Si da Costa..
14 Refira-se o trabalho desenvolvido pelo grupo de dialectologos do Centro de Linguistica da Uni-
versidade de Lisboa na construcao do Atlas Linguistico de Portugal e da Galiza (ALPG), e na
colaboracao desse mesmo grupo corn investigadores europeus para a elaboracao do grande Atlas da
Europa (Atlas Linguarum Europae, ALE) e do Atlas Linguistico Romanico.
15 No anexo bibliografico estao incluidos os autores aqui referidos e os respectivos trabalhos de
fonetica experimental que tern interesse para a anilise fonologica..
16 A investigacao esti a ser realizada no INESC e é conduzida, do ponto de vista linguistico, por
Maria do Ceu Viana.
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A descricao do sistema fonologico do portugues numa perspectiva es-
truturalista esta presente, pela primeira vez, na obra de Jorge de Morais
Barbosa Etudes de phonologie portugaise." Lembre-se que o estruturalismo
estabeleceu desde o inicio, nos anos 30, a distincao entrefonetica efonologia,
distincao presente, sobretudo, nos trabalhos realizados no ambito do Cir-
culo Linguistic° de Praga e nas obras dos estruturalistas americanos.
Trubetzkoi, em 1939, definia a fonetica como "a ciencia da face material
dos sons da linguagem humana" e a fonologia como o estudo que [...)
"deve procurar que diferencas fOnicas estao ligadas, na lingua estudada, a
diferencas de significacao, como se comportam entre si os elementos de
diferenciacao (ou marcas) e segundo que regras podem combinar-se uns
com os outros para formar palavras e frases" 18 Bloomfield, em 1933, de-
nomina fonologia (ou fonetica pratica) "o estudo dos sons significantes do dis-
curso", afirmando que a fonologia "inclui a consideracao do significado. 19

As definicoes destes dois autores de referencia do estruturalismo
linguistic° mantiveram-se, como orientacao, para a determinacao dos ele-
mentos dos sistemas fonologicos muito para alem de uma visao exclusiva-
mente estruturalista. Na realidade, a investigacao fonologica que se de-
senvolveu a partir de final dos anos 60 no quadro da teoria generativa nao
tem como objectivo discutir quail os elementos fOnicos que fazem parte do
sistema fonolOgico de uma lingua. Preocupa-se antes corn questoes relaci-
onadas corn a organizacdo desses elementos, e corn a representacao das operacoes
do processamento mental na percepcdo e producao do nivel fonologico da
gramatica, para o que constrOi e selecciona instrumentosformais adequados.

2. As primeiras analises formais2°

A obra de Chomsky e Halle The Sound Pattern of English, surgida em
196821, constituiu o modelo para a elaboracao de diversos trabalhos in-

17 Na introducao a esta obra o autor faz uma revisdo criteriosa das primeiras gramaticas portugue-
sas e apresenta desenvolvidamente os trabalhos de Gonsalves Viana,considerados cuja intuicao
linguistica permitia uma visa() sisternatica e fonologica dos sons do portugues.
18 Nicolas Trubetzkoy. Principes de phonologie. Paris: Klincksieck, 1949, p. 12. Primeira edicao em

Grundziige der Phonologie. Giittingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1939.
19 Leonard Bloomfield. Language. New York: Holt, Reinhart & Winston, 1933, pp76-77 da edicao
francesa Le langage. Paris: Payot, 1970.
20 Os autores referidos a partir desta seccio e ate final do artigo, e os respectivos trabalhos, esta()
incluidos no anexo bibliografico.
21 Noam Chomsky e Morris Halle. The sound pattern of English, New York: Harper and Row, 1968.
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tegrados na teoria generativa hoje denominada classica oustandard, apli-
cando e testando no nivel fOnico das linguas os principios dessa nova teoria
da gramatica.

Dentro desta perspectiva, o estabelecimento dos elementos do siste-
ma fonologico no nivel de superficie decorria da aplicacao de metodos e
tecnicas do estruturalismo. Contudo, em obediencia aos principios teori-
cos da gramatica generativa, toda a analise se orientava para aconstrucao de
um nivel subjacente relacionado corn o de superficie atraves de regras, e corn
a formalize/fa° das generalizacoes estipuladas. A proposta de hipOteses relati-
vas a esse nivel abstracto subjacente e a formulacao das regras passaram
entao a ocupar lugar central nos estudos dos sistemas fonologicos, tendo
como corolario as discussoes sobre os tracos distintivos do segmento
fonologico. Evidentemente, as analises assim orientadas tambem procede-
ram, em certos casos, a revisdo dos elementos de urn determinado sistema
fonologico previamente estabelecidos corn base no modelo estruturalista.

Complementarmente, e dentro dos mesmos pressupostos te6ricos, a
analise da variacdo fonologica dos paradigmas morfologicos foi considerada mais
explicativa do que as anteriores descricoes da morfologia das linguas. A
partir desta epoca, e corn base nas hipoteses formuladas pela teoria, discu-
te-se igualmente a relacao entre os mecanismos formais da gramatica e os
processos cognitivos subjacentes a actividade

Varias linguas foram objecto de uma analise que seguiu de perto o
padrao de Chomsky e Halle, como o frances na obra de Schane, o espanhol
na obra de Harris e o italiano no trabalho de Saltarelli23. 0 portugues foi
tratado dentro deste modelo nos Aspectos da Fonologia Portuguesa de Maria
Helena Mira Mateus e na Phonologie (Generative) du Portugais de Ernesto
d'Andrade Pardal. 0 mesmo enquadramento te6rico subjaz a grande par-
te dos artigos publicados por Ernesto d'Andrade ate inicios dos anos 90 e
incluidos nos Temas de Fonologia. Integram-se tambem no modelo classic°
da fonologia generativa os artigos publicados por Maria Helena Mateus
ate a mesma data e, ainda, os capitulos sobre Fonologia desta autora na Gra-
matica da Lingua Portuguesa e na Introducao a Linguistica Geral e Portuguesa..

Ver anexo bibliografico.
23 Sanford Schane. French Phonology and Morphology. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1968. James

Harris, Spanish Phonology. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1969. Mario Saltarelli. A Phonology of
Italian in a Generative Grammar. The Hague: Mouton, 1979.
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3. A fonologia p6s-SPE

Nos estudos que imediatamente se seguiram a aplicacao do modelo
de Chomsky e Halle podemos distinguir as seguintes orientacoes

1. Uma aproximacdo a `realidade' dos sons, em reaccio ao caracter
abstracto das anilises da fonologia generativa clissica, sob as denomina-
coes de fonologia natural e de fonologia generativa natural. Estes modelos nao
tiveram repercussao na investigacio fonologica realizada em Portugal.

2. A formalizacio da variacao nos sistemas fonologicos, corn relevo
para a teoria da variacao. A influencia deste modelo esti presente em pou-
cos trabalhos de linguistas portugueses24: Ressalve-se, no entanto, a dis-
sertacio de doutoramento de Maria Celeste Rodrigues sobre fonologia e
variacao25 em que, a par da analise variacionista corn base em dados quan-
titativos, se propoem regras fonolOgicas orientadas pela teoria auto-
segmental e pelo modelo da geometria de tracos.

3. Uma analise metrica do acento corn representacio em diagrama
art:6mo. Deve referir-se a analise do acento de palavra em portugues, rea-
lizada por Ernesto d'Andrade e integrada neste modelo26, uma proposta
que rid() teve seguidores e que o autor substituiu mais tarde por uma ana-
lise corn construcao de grelha metrica, como se vera adiante.

4. A proposta da fonologia auto-segmental, corn abandono do modelo
linear da fonologia clissica em favor de uma concepcdo multilinear.

5. A procura de uma organizacio da estrutura interna dos segmentos,
que levou a elaboracio do modelo da geometria de tracos.

As orientacoes teoricas explicitadas em 4. e 5. estao subjacentes a maioria
dos trabalhos em fonologia que presentemente se realizam em Portugal. Im-
porta, contudo, antes de os referir, caracterizar sumariamente essas teorias.

0 facto de o modelo da fonologia generativa classica considerar, por
urn lado, a formulacio das regras como objectivo central da analise e, por
outro lado, o segmento e o nivel em que ele se situa como o dominio

24 Em Viana (1984), a proposito da fricatizacao e do desvozeamento de consoantes, discutem-se
quest6es relacionadas corn variacao e invariancia.
25 Ver adiante a caracterizacao da teoria auto-segmental e da geometria de traps.
26 Esta analise foi apresentada em 19983 mas so publicada em 1992, nos Temas de Fonologia.
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pr6prio de aplicacao dessas regras impediu o desenvolvimento de mecanis-
mos adequados a analise dos factos pros6dicos. As restricoes do modelo
foram emergindo a medida que ele era testado em linguas de natureza
muito diferente das linguas romanicas e germanicas, evidenciando-se a
impossibilidade de tratar, corn os instrumentos existentes, tracos prosodicos
como o torn e a duracao. Foi tambem reconhecida a desvantagem do trata-
mento do acento exclusivamente a nivel segmental, em estrita dependen-
cia dos tracos fonolOgicos dos segmentos implicados na sua aplicacao. Fi-
nalmente, o modelo de 68 revela insuficiencias para a analise de constitu-
intes mais vastos do que o segmento, como por exemplo a silaba, tendo
presente que certos processos fonolOgicos se aplicam nas fronteiras de sila-
ba e que os instrumentos existentes nab eram sensiveis a essas fronteiras.
Essas insuficiencias provocaram o surgimento da teoria auto-segmental, pro-
posta inicialmente por Goldsmith na procura de resolver problemas pos-
tos pela analise das linguas tonais 27. Nos anos que se seguiram, a teoria
alargou o seu dominio de aplicacao a outros aspectos da fonologia, como o
acento, a harmonizacao vocalica e a nasalizacao.

Para responder as exigencias da analise fonolOgica, a teoria propoe a
existencia de varios niveis autOnomos e inter-relacionados por linhas de
associacao e pela condicao de boa formacao. Nesses niveis, organizados
hierarquicamente, estao situadas as unidades fonolOgicas cada urn dos
tracos prosodicos e os segmentos.

Tambem os tracos fonologicos que caracterizam o segmento podem
ser estruturados em diversos niveis e manter uma certa autonomia, de
modo a persistirem ainda que o segmento a que pertencem seja suprimi-
do. Esta aplicacao da teoria auto-segmental aos tracos fonolOgicos, cuja
proposta inicial foi apresentada por Clements em 1985', recebeu a deno-
minacao de geometria de traps. A nova concepcdo da organizacao interna
dos segmentos veio evidenciar a naturalidade do funcionamento conjunto
de certos grupos de tracos distintivos na actuacao de processos fonolOgicos.
Ainda corn relacao a identificacao dos segmentos deve mencionar-se a dis-

27 Os principios da fonologia auto-segmental foram apresentados por Goldsmith, pouco tempo
apOs o seu doutoramento, num artigo corn o titulo "The aims of autosegmental phonology",
publicado em 1979 em D. Dinnsen (ed.), Current Approaches to Phonological Theory, Bloomington:
Indiana University Press, 202-222. Traducao portuguesa em: Mateus e Villalva (eds.): 295-337.
28 George Clements. The Geometry of Phonological Features. Phonology yearbook 2: 1985: 225-
252. Ver tambem George N.Clements e Elizabeth Hume. Internal organization of speech sounds.
In John Goldsmith (ed.). The Handbook of Phonological Theory. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell,

1995: 245-306.
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cussao teorica da nocao de subespecificacdo29, que retoma o conceito de mar-
ca e propoe mecanismos formais que permitem determinar a incompleta
especificacao dos segmentos subjacentes.

A teoria auto-segmental e o modelo da geometria de tracos tern ori-
entado varias analises recentes da fonologia do portugues. Uma perspecti-
va de conjunto das principais questoes segmentais e prosodicas encontra-
se em The phonology of Portuguese, publicada em 2000 por Maria Helena
Mateus e Ernesto d'Andrade. Dos mesmos autores existem artigos sobre a
estrutura da silaba em portugues, sobre a natureza dos seus constituintes e
sobre a silabificacao de base. A aquisicao da silaba tern sido tratada por
Maria Joao Freitas que desenvolveu igualmente analises sobre os constitu-
intes silabicos e sobre a estrutura dos segmentos que os preenchem. Uma
estatistica do tipo de silabas ocorrentes no portugues, corn reflexos na de-
terminacao da silaba canonica, esta presente no artigo publicado por Marina
Vigario e Isabel Fale.

A estrutura interna dos segmentos fonolOgicos e a natureza da sua
subespecificacao sao discutidas por Maria Helena Mateus e por Maria
Augusta Miguel, integrando-se os trabalhos desta Ultima autora na teoria
da regencia e do charme30. Questoes relacionadas corn a harmoniza.cdo
vocalica nos verbos e corn o processo de nasalizacdo tem sido objecto de
analises realizadas por Maria Helena Mateus e Ernesto d'Andrade.

Na continuacao do trabalho sobre o acento de palavra e no
enquadramento da perspectiva auto-segmental, Ernesto d'Andrade pro-
poe o modelo da onda ritmica corn construcao de uma grelha metrica, e Isabel
Pereira, ao tratar o acento de palavra, introduz a analise do acento secundario.

A investigacao sobre a entoacao em portugues tern uma primeira abor-
dagem, a partir de dados de fonetica experimental, no trabalho de Maria
do Ceu Viana que data de 1987. 0 levantamento dos padroes entoacionais
e a contribuicao desses padroes para a estruturacao das sequencias de fala
em portugues e objecto da dissertacao de doutoramento de Ana Isabel
Mata, no quadro da analise experimental de dados da fala espontanea.

29 A teoria da subespecificacdo foi inicialmente desenvolvida por Diana Archangeli em Aspects of
Underspecification Theory. Phonology Yearbook 5, 1988: 183-207.
30 Sobre estas teorias ver, sobretudo, Jonathan Kaye. Phonology: a cognitive view. Hillsdale, N.J.:
Lawrence Erlbaum, 1989 e, do mesmo autor, Government in phonology: the case of Moroccan
Arabic. Linguistic Review 6:131-160. Ver ainda Monique Charette. Conditions on phonological government,

Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
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Deve-se a Marina Nespor e Irene Vogel uma obra de referencia
incontornavel, publicada em 198631 e integrada nos modelos generativos
mais recentes que propoe hipOteses gerais para o estudo das unidades
entoacionais das linguas. Corn o mesmo enquadramento te6rico, Marina
Vigario e Sonia Frota tern estudado a hierarquia dos constituintes prosodicos
em portugues e tern realizado analises no sentido de caracterizar a palavra
fonologica e os sintagmas fonolOgico e entoacional, e de determinar as
fronteiras destes constituintes pros6dicos. Questoes de sandi externo,
implicadas na analise das fronteiras de constituintes, tern sido tratadas por
Marina Vigario. Sonia Frota publicou numerosos estudos sobre o foco
fonolOgico, apresentando hipOteses te6ricas do seu funcionamento a partir
da identificacdo e analise do foco na fonologia do portugues. A contribui-
cdo da pros6dia para a interpretacdo sintactica tern sido tratada por Sonia
Frota a propOsito da analise do foco fonolOgico.

A relacdo entre o lexico e as componentes fonolOgica e morfolOgica
das linguas, a caracterizacao da estrutura interna dessas componentes e a
interaccao das respectivas regras e processos deram origem a uma propos-
ta de organizacdo da gramatica em que se devem considerar duas vertentes

a fonolOgica e a morfolOgica o que permite as duas designacoes de
fonologia lexical e morfologia lexical. Esta teoria foi inicialmente proposta por
Kiparsky em 19823' e tern sido desenvolvida por Mohanan33 em trabalhos
recentes. 0 conceito de regras lexicais e p6s-lexicais que se aplicam, res-
pectivamente, na componente lexical e na sua saida para a sintaxe e utili-
zado em analises dos processos e regras fonolOgicas, sobretudo na obra de
Maria Helena Mateus e Ernesto d'Andrade publicada em 2000, e em tra-
balhos sobre constituintes pros6dicos de Marina Vigario e Sonia Frota.

A recente teoria da optimidade teve ate agora pouca repercussdo nos
trabalhos dos linguistas portugueses e apenas Ernesto d'Andrade, em arti-
go publicado em 1998, a tomou como instrumento de analise na discussdo
da natureza das glides em portugues.

A bibliografia apresentada como anexo a este artigo permite avaliar a
vitalidade do trabalho que tern sido realizado no dominio da fonologia da
lingua portuguesa pelos linguistas portugueses.

31 Marina Nespor e Irene Vogel. Prosodic Phonology, Dordrecht: Foris Publications, 1986.
3' Paul Kiparsky. (1982). Lexical Morphology and Phonology. In I-S Yang (ed.). (1982). Linguistics
in the Morning Calm, Seoul: Hanshin, 1982: 3-91.
33 Keneth Mohanan. The Theory of Lexical Phonology. Dordrecht: Reidel, 1986
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ANEXO / APPENDIX

A REVISTA CIENTIFICA NO PROXIMO SECULO

(Scientific Journals in the Next Century)

Preliminar

Os trabalhos que se seguem constituiram um simposio apresentado
na 52a Reuniao Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciencia) realizada em Brasilia de 8 a 14 de julho de 2000 como parte da
programacao official da Abralin. Este simposio foi organizado por Leila
Barbara a partir de informacoes sobre o interesse da comunidade em ob-
ter subsidios sobre a necessidade de revistas cientificas, suas formas pos-
siveis e as caracteristicas envolvidas em sua organizacao. Leila Barbara
convidou dois outros pesquisadores experientes em publicacoes cientifi-
cas na area para disponibilizarem sua experiencia: o Professor Luiz
A.Marcuschi (UFPe), antigo representante da Lingiiistica no CNPq e
membro do Conselho Editorial daquela agencia que, alem de sua larga
experiencia, teve oportunidade de fazer levantamento minucioso, como
de resto, e seu habito, das publicacoes periodicas brasileiras na area de
letras e lingiiistica; o Professor Vilson Leffa (UCPEL), entao presidente
da Alab (Associacao de Lingiiistica Aplicada e editor da revista Lingua-
gem e Ensino e do CD-ROM TELA \ Textos em Lingiiistica Aplicada. 0
terceiro apresentador, Leila Barbara falou na qualidade de Editora da
D.E.L.T.A.

Foreword

The papers below were presented as a symposium at the 52nd Annual
Meeting of the SBPC (the Brazilian Society for the Advancement of

D.E.L.T.A., 17:EsPEc[AL, 2001 (81-144)
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Science) that took place in Brasilia, Brazil, from July 8-14, 2000 as part
of the official Programme of Abralin (the Brazilian Linguistic Society).
The symposium was organized by Leila Barbara based on a common
interest in the issues of providing greater availability of scientific
publications in the various branches of Linguistics, their possible formats,
as well as different aspects of their organization. Leila Barbara invited
two specialists in the area to share their experience: Luiz A. Marcuschi
(UFPe), the former representative of Linguistics in CNPq's (the National
Research Council) scientific committee and a member of the editorial
committee of that agency in addition to sharing his wide experience,
Professor Marcuschi prepared a detailed survey of Brazilian journals in
Linguistics; the other member of the symposium, Professor Vilson Leffa
(UCPEL), was the president of Alab (the Brazilian Association for Applied
Linguistics) and is the editor of both the journal linguagem e Ensino'
and TELA (Textos em Linguistica Aplicada'), a compilation of texts in
Applied Linguistics distributed on CD-ROM. The third participant, Leila
Barbara spoke as Editor of D.E.L.T.A.



REVISTAS BRASILEIRAS EM LETRAS E LINGtiSTICA1

(Letters and Linguistics Brazilian Journals)

Luiz Antonio MARCUSCHI (UFPE)

Observagoes preliminares

As observacoes que se seguem a respeito de como deveriamos ou po-
deriamos nos portar nos proximos anos em relacao a periOdicos cientificos
nas areas de Letras e Lingiiistica (L&L), bem como as informacOes constan-
tes na listagem de revistas anexa formam um subsidio preliminar para
reflexao e conferencia. Num segundo momento, discussoes tecnicas, le-
vantamentos mais completos e atualizados deverao confirmar ou rever as
propostas e os dados. E possivel que algumas revistas arroladas nao mais
existam e varias outras sequer tenham sido incluidas por simples desco-
nhecimento de minha parte.2 0 ideal seria que as areas de L&L ainda dis-
pusessem da publicacao que ja existiu por alguns anos, ou seja, os
rios Correntes de Periodicos em Letras e Lingaistica3 Esse poderia
ser urn instrumento bastante util na divulgacdo da producao cientifica
recente e atualizada. Seu formato poderia ser o de uma informacao via
Internet para uma atualizacao permanente, tal como existe em algumas
outras areas.

Esta comunicacao foi apresentada na programacao cientifica da ABRALIN durante a 52a Reu-
niao Anual da SBPC, em Brasilia, de 8 a 14 de julho de 2000. 0 simposio em que o texto foi
apresentado estava a cargo da profa. Leila Barbara (PUC-SP), tendo ainda participado da mesa o
prof. Vilson Jose Leffa (UCPEL). Esta relacao foi consideravelmente ampliada a partir daquela
comunicacao e se encontra aqui corn um ntimero grande de periodicos.
2 Algumas revistas esti() desativadas, mas a indicacao deste dado é dificil e somente uma revisao
das informacOes aqui prestadas pode dar maior precisao a este aspecto. Agradeco a atual presidente
da ANPOLL, Profa. Freda Indursky, o apoio na correcao destes dados. lima versa() compieta desta
relacao devera ser divulgada pela ANPOLL no seu portal pela INTERNET
3 Esta publicacao, que chegou ao quinto namero sob a orientacao do prof. Ulf Gregor Baranow,
nao teve continuidade. Incluia periodicos nacionais e estrangeiros, estampando apenas o sumario
de cada urn deles. So apresentava periodicos que se encontrassem em alguma biblioteca brasileira
a fim de que pudessem ser acessados corn facilidade.

D.E.L.T.A., 17:ESPECIAL, 2001 (83-120)
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A Producio Cientifica e sua Divulgagio

Pode-se perguntar para que servem as revistas cientificas, cujas
publicacoes tern hoje mais prestigio que os textos em coletaneas ou ate
mesmo os proprios manuais. A resposta seria simples: servem como veicu-

lo facil, economic° e rapid° para divulgar o conhecimento cientifico pro-
duzido naquele momento. Trata-se de uma estrategia de divulgacao ime-
diata, mas que nao pode perder de vista a qualidade da producao divulgada.
Dai a importancia de uma politica editorial explicita e urn comite editorial
atuante. Em principio, as revistas deveriam circular corn mais agilidade
entre os pesquisadores e os estudantes de uma dada area, mas o que se
verifica nao e bem into. E surpreendente constatar que nos Cursos de Gra-
duacao, a grande maioria dos alunos sequer sabe o nome de alguma revista
e poucos as consultam. Parece que a publicacao de revistas e seu consumo
esti ainda restrito a P6s-Graduacao.

Que producao merece divulgacao? Em principio, partindo da hi-
pOtese de que todo o trabalho cientifico merece respeito e deve oferecer
qualidade, pode-se dizer que toda producao cientifica merece divulgacao.
Olhando corn atericao as revistas existentes, percebe-se que este nao e o
caso: ha revistas que nao sao boas. Portanto, aspecto importante, que de-
vera receber uma definicao mais detida tanto por parte dos Orgaos de fo-
mento quanto da comunidade, e o que diz respeito ao que se deve conside-
rar como producao cientifica.4 Embora cada area tenha uma percepcao
do assunto, deve haver algumas regras gerais, sendo necessario, certamen-
te, respeitar criterios especificos de cada area. Todos concordam em que a
identificacao da producao cientifica a essencial porque serve como indica-
dor da vitalidade da area.

Ao lado dessas questoes, poderiamos indagar ainda o seguinte: quem
publica? No geral, publicam os docentes e pesquisadores da Pos-Gradu-
acao, mas ja temos revistas de Graduacao sendo publicadas. No geral,

4 Neste momento nao me deterei em todos os aspectos da questa° e sim apenas as revistas. Mas
sera de grande importancia abrir urn debate sobre o tema abrangendo todo o leque de producao
para definir o que entendemos por producao cientifica em nossas areas. Por exemplo, em relacao a

trabalhos em jornais diarios, em revistas de divulgagao ao grande pUblico e em revistas nao
especializadas; ou entdo o caso do valor de livros, capitulos de livros, relatorios tecnicos nao publi-
cados, mas acessiveis em algum local certo; ou os trabalhos publicados em anais de congressos,
resultados de estudos em grupo, divulgacao pela Internet e assim por diante.
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parece claro que é a POs-Graduacao que oferece hoje o maior contingente
de publicacoes. Contudo, o mapeamento da autoria dos artigos em revis-
tas esta por ser feito e merece urn trabalho a parte.

Outro aspecto interessante a ser aqui observado e o que diz respeito a
quern edita revistas. Isto pode ser observado de dois angulos: (1) no
geral, sao instituicoes ou cursos que editam as revistas e nao editoras; isto
pelo menos no Brasil (2) nao temos a tradicao de urn editor qualificado
(treinado para este fim) e os Cursos ou as Instituicoes vao atribuindo a
tarefa editorial, em rodizio, para coordenadores ou individuos que dispo-
nham de tempo para isso, quando de fato a editoracao nao pode ser feita
de forma tao amadoristica. Nao temos ainda uma cultura solida da
editoracao de revistas e do "editor" tecnico.

Quantas revistas temos? Nao existe ainda uma relacao das revistas
publicadas no Brasil na areas de L&L.5 Tambem nao sabemos ainda como
se acham as publicacoes em relacao a sua indexacao em nossas areas.
provavel que corn o tempo tenhamos mais informacoes e visibilidade sobre
a questa°. Ha uma revista das areas de L&L produzida pela Graduacao,
mas resolvi inclui-la pelo simples fato de ser especifica e ter uma politica
editorial muito clara.

Seria de utilidade saber quais sao os Orgaos mais importantes, de mai-
or impacto e corn mais trabalhos citados. Mas esse indice de citacao nao
esta nem perto de ser cogitado entre nos ja que nao indexamos as revistas.

Proliferaclo de revistas

Nao e.novidade, nem e de hoje a imensa pressao exercida pelas insti-
tuicoes de ensino e pesquisa e pelos Orgaos de fomento no quesito publica-

5 Probiema adicional é o que deveria ou nao contar como revista nas areas de L&L. Veja-se o caso
da revista CULT que tem como subtitulo "Revista Brasileira de Literatura". Trata-se de urn
orgao de L&L no sentido tecnico do termo ou apenas de uma revista comercial? Nao inclui esse
periodic° mensal entre as revistas tecnicas por pura falta de seguranca quanto ao criterio que
deveria seguir. Mas pode-se inclui-la, desde que assim se decida. Outra revista é a Tempo Brasi-
leiro, que em boa parte é uma revista tambern de L&L, mas nao tern o mesmo perfil em todos os
casos. Ha ainda algumas revistas de Educacao que sao muito mais voltadas para a area de L&L do
que para a educacao como tal. Cito por exemplo Instrumento Revista de Escudo e Pesquisa
em Educacao, produzida na UFJF, desde 1999.



86 D.E.L.T.A., 17:ESPECIAL

toes. Especialmente a partir do momento em que se instituiu a GED (Gra-
tificacao de Estimulo a Docencia) em que a publicacao passou a contar
pontos indispensaveis. Nao se trata de to -las em quantidade, mas em qua-
lidade. De certo modo, ha um consenso entre a comunidade dos pesquisa-
dores de que a revista cientifica e a forma mais rapida e eficiente para
circulacao das ideias. Dai sua proliferacao entre nos. Mas uma proliferacao
sem controle e de qualidade discutivel.

0 levantamento anexo, corn dados preliminares, provavelmente nao
completos, mostra urn fato curioso e ate agora desconhecido. A grande
proliferacao de revistas deu-se na decada de 90, especialmente na sua se-
gunda metade. Os mais antigos sao doffs do inicio dos anos 50, e nos anos
60 surgiram outros 2, sendo que nos anos 70 foram criados 14 pericidicos;
nos anos 80 foram 21 e quase todos na primeira metade dos anos 80. Para
muitos dos periodicos nao foi possivel identificar a data de inicio. E curiosa
essa trajetoria, pois sabemos que nos anos 70 surgiu a PG e entre 80-856
deu-se o melhor periodo para a capacitacao e equipagem da PG e depois
disto foram os anos 94-98 corn alguns convenios interessantes e sobretudo
corn a exigencia de publicacoes para as avaliacoes em funcao da GED. Isto
significa que reagimos ao sabor das verbas e das pressoes e nao por um
planejamento de producao. Tudo indica que o aumento de producao refle-
te presseies institucionais e nao necessariamente maior investimento na
pesquisa por parte dos pesquisadores.

Deve-se, no entanto, observar que nos anos 90 aumentou considera-
velmente o numero de doutores, ja que os Cursos de Doutorado quase que
duplicaram nesse periodo. Assim, corn o aumento de Cursos e de Douto-
res, bem como de eventos cientificos, foi necessario dar evasao a toda essa
producao. Por outro lado, notou-se tambem que muitos Cursos de PG
iniciaram a publicacao de artigos de teses e dissertacoes (transformacao
tese/dissertacao em artigo pela maior facilidade de publicacao.

6 Embora nao tenha sido a Unica razao, mas certamente foi importante a criacao da ANPOLL
que muito contribuiu, corn a formacao dos GTs, para o aumento da producao cientifica e a prolife-
racao de revistas. Tambern o fortalecimento de outras Associacoes Cientificas (ABRALIN, ABRALIC,

ALAB) e o surgimento de sociedades lingiiisticas regionais, tais como o GEL, GELNE, ASSEL e
outras, contribuiu para a ampliacao de orgaos de publicacao, ji que cada qual tenta produzir sua
revista.



MARCUSCHI: REVISTAS BRASILEIRAS EM LETRAS E LINGOISTICA 87

Nao obstante todas essas circunstancias, parece pouco aconselhavel
que cada Curso de PG tenha sua revista, pois isto acaba por originar
uma infinidade de revistas em sua maioria paroquiais7. Urn Conselho Edi-
torial de carater nacional e ate mesmo internacional para a revista nao
garantia de qualidade, pois tudo dependera de como o editor usa seu con-
selho para pareceres. Nao se trata de impedir o surgimento de revistas
cientificas, mas de estimular uma producao de qualidade. Ji houve quem
propusesse a fusao de revistas para que sobrevivessem poucas, porem boas.
Nao creio que se possa fazer uma tal proposta sem urn estudo muito pro-
fundo da questa°, pois isto equivaleria a tirar parte da liberdade de decisao
dos programas de PG e limitar as iniciativas.

Seja como for, no futuro deveremos pensar em sistemas de producao
que nao tenham os Cursos como base de sustentacao e sim as sociedades
cientificas, correntes teoricas ou grandes linhas tematicas. Poderia haver
muitas revistas, mas todas coin identidade. Mem disso, ao inves de haver muitos
titulos haveria maior numero de fasciculos anuais e regularidade na edicao.

Como comprovacao do que estou afirmando, e so surgir uma primeira
crise seria de financiamento a PG e muitas das revistas atuais nao serao
mais editadas ou terao sua periodicidade comprometida.

Jae o momento de se fazer uma discussao mais completa a respeito
das publicacoes em nossas areas nao so em relacao as revistas, mas tambem
em relacao aos anais e aos livros e coletaneas de textos. Ernbora haja uma
certa "exuberancia" editorial nas nossas areas, nao se tern a menor ideia de
seu quantitativo. Tambem aumentou a participacao das editoras comerci-
ais bem como das editoras universitarias. Seria interessante se alguem se
dedicasse a esse levantamento nos anos 90.

Profissionalismo editorial

Nao sao muitas as revistas cientificas em L&L que poderiam ser tidas
como de producao, distribuicao e cuidado profissionais. Muitas sao

Ao se observar o panorama das revistas, pode-se imaginar que se trata de uma questio de
prestigio institucional o fato de dispor de uma ou mais revistas. Pois isto é sempre indicado corn
orgulho em paginas centrals dos folhetos de divulgacao das instituicOes. Segundo me consta ha
ainda cerca de 10 revistas em gestacao neste momento e é provavel que aqui faltem mais de duas
dezenas, pois nao considero este levantamento completo

2 9 1
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relativamente amadoristicas. Se tomarmos as revistas de Universidade
renomadas do pais, veremos que muitas das 128 revistas nao tem ISSN
indicado. A maioria nao informa a periodicidade, algumas sequer trazem o
endereco e 31 nao tem a informacao sobre o ano de inicio da publicacao.
Isto para ficar apenas no que se refere a urn aspecto estritamente formal. 0
curioso e que ha revistas que sequer apresentam o endereco para corres-
pondencia e nao indicam a vinculacao institucional. Nao sabemos se sao
numeros avulsos ou nao.

Quanto a padronizacao, em termos de cuidado na forma de citacao,
dados bibliograficos e marcas caracteristicas, nao se observa regularidade.
Falta a muitas de nossas revistas um projeto grafico, uma definicao de
tratamento textual e todo tipo de uniformizacao. Isto e lamentavel e afasta
nossas revistas do mercado internacional. Ja o simples manuseio torna
muitas destas revistas desagradaveis. Deve-se, no entanto, dizer que o cui-
dado vem aumentando sensivelmente e as revistas mais atuais ja estao corn
formato e requisitos tecnicos bem mais planejados.

Dois aspectos sao preocupantes: primeiro, a falta de periodicidade e,
segundo, a pessima distribuicao e divulgacao. Creio que ambos os as-
pectos estao juntos e sao responsaveis pelo encalhe das revistas e por sua
nao circulacao. Os programas de PG e todos os demais editores de revistas
deveriam tomar a si o encardo de uma divulgacao mais sistematica entre as
instituicoes, bibliotecas e pesquisadores. Deveria ser criado algo assim como
urn sistema autornatico de troca ou intercambio entre todas as revistas
existentes (pelo menos as institucionais), de maneira que isto propiciaria
que todos dispusessem das colecoes para consulta.

Proposta para uma politica de petiodicos
cientificos em L&L

Propor uma politica editorial para revistas cientificas numa dada area
sempre um empreendimento temerario, mas necessario. Nas diversas

oportunidades em que me encontrei corn colegas e discuti a questao,
ouvi posicoes muito variadas, mas duas delas foram recorrentes e quase
opostas, podendo ser aqui preliminarmente discutidas como alternati-
vas. Sao elas:
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a) deveria haver muitas revistas para que se pudesse publicar tudo
o que se produz, ji que nao a facil ter acesso as revistas consagra-
das, especialmente quando nao see de grandes centros ou nao se
freqiienta certos circulos;

b) deveria haver um numero limitado de revistas para que so se
publicasse o que e born e nao houvesse uma proliferacao de traba-
lhos fracos ou

Seguramente, as duas propostas tem seus pros e contras. Contudo,
pondero que no caso de uma proliferacao exagerada de revistas, como vem
ocorrendo em nossas areas no momento, teremos dificuldade de discernir
entre o que e born e o que nao é. Uma mesma revista as vezes traz dois
textos bons e 5 ruins, sendo que os dois bons se perdem porque a revista
tratada como ruim em seu todo. Por outro lado, de nada serve publicar de
tudo ja que isso nao vai ajudar em nada alem de ajudar os autores a terem
curriculos corn titulos publicados. A multiplicidade sem avaliacao a um
problema serio porque nao preserva a qualidade e so da atericao para a
quantidade. 0 argumento aduzido para a falta de acesso aos periodicos
mais conhecidos e conceituados nao e valido, pois basta ter urn born traba-
lho que ele tera colhida em bons periOdicos. Nao e necessario publicar 30
textos ruins ou medianos por ano. Bastam 3 ou 4 bons.

Quanto a politica da qualidade, corn reducao do !Darner° de periodi-
cos, trata-se de urn ideal de dificil realizacao, pois cada curso quer ter sua
identidade preservada. Alem disso, parece-me que deveria haver uma cul-
tura mais desenvolvida para a analise dos textos por pareceristas. Tambem
seria necessario aumentar a periodicidade das revistas e torna-las mais pro-
fissionais no que tange a distribuicao e assinaturas. A politica editorial nao
deveria ser fechada ou entao deveria haver revistas mais especificas de li-
nhas teOricas ou de areas de investigacao. Urn mimero reduzido ou uma
politica bem-pensada para os periOdicos poderia disciplinar de maneira
mais adequada a area. Mas isto teria o inconveniente do vies teOrico predo-
minante ou de correlacoes de forcas nem sempre equilibradas.

Como se nota, tanto uma como outra dessas duas linhas teria inconve-
nientes bastante acentuados. Penso, pois, que se deveria achar uma tercei-
ra via que fosse uma especie de compromisso entre ambas as aqui citadas e
corn isto se faria uma politica mais clara em relacao aos periodicos. Imagi-
no que se poderia lancar estas ideias para inicio de discussao:
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1. Nem todos os cursos precisam ter revistas cientificas; seria possi-
vel unir varios cursos e fazer corn que se produzissem revistas
mais fortes e com periodicidade maior (ao inves de dois numeros
anuais, fazer quatro, por exemplo).

2. Seria bona que houvesse mais revistas especificas de area (Letras e
Linguistica separadamente), pois assim se teria uma distincao mais
clara na orientacao e nas politicas editoriais. Para as revistas hoje
mistas, poderia-se prever numeros ternaticos alternados.

3. As novas revistas a serem criadas poderiam se preferencialmente
ligadas a Sociedades Cientificas e flan a instituicoes universitarias.
Isto lhes daria uma identidade tematica e uma linha de investiga-
cao mais definida.

4. Os financiamentos seriam canalizados para todas as revistas habi-
litadas. Haveria uma melhor distribuicao e use das verbas.

5. Deveria ser providenciada uma sistematica de distribuicao das
revistas, profissionalizando-as, talvez corn a colaboracao direta de
editoras comerciais. Tambern poderia ser pensada uma forma de
realizar um intercambio automatico e sisternatico de todas as re-
vistas.

Nossa area ainda nao despertou para a publicacio editorial eletro-
nica.8 E isto devera acontecer em breve, pois nao se admite hoje que uma
area do conhecimento nao tenha perindicos sistematicamente editados pela
via eletronica. Isto nao equivale a apenas lancar na internet os trabalhos na
forma como estao no papel. Trata-se de uma forma muito diferente de
publicacao. Fa lo em revistas eletronicas corn caracteristicas
hipertextuais e nao em revistas atualmente impressas replicadas eletro-
nicamente. Pois isto nao seria suficiente. Este assunto e importante para o
futuro. Seguramente, as revistas eletronicas (reduplicacao das atuais revis-
tas em papel) e desejavel pela facilidade que se teria em consulta-las, mas
isso e pouco ja que a tecnologia de revistas eletronicas esti bem mais avan-
cada do que isso.

A revista D.E.L.T.A. encontra-se hoje na WEB, mas nao se trata de uma revista eletronica-
mente produzida. Ela este, la apenas como reduplicacao do texto em papel.

294
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Palavras finals

As observacoes aqui trazidas servem como estimulo inicial para dis-
cussao. Imagino que este assunto a muito importante para que permaneca
sem um debate mais amplo. Por isso mesmo estao sendo divulgadas estas
reflexoes mesmo que ainda iniciais.

De igual modo, a relacao anexa e de suma importancia pelo fato de
estar divulgando pela primeira vez para a area uma listagem "quase-corn-
pieta" dos pericidicos existentes. Peco a todos os colegas que tiverem acesso
a estes documentos, que me remetam informacoes complementares corn
correcoes que deve haver equivocos aqui) ou sugestoes para novos da-
dos a serem incluidos.

ANEXO

Re Ina() das Revistas Cientificas Brasileiris em
Letras & Lingilistica

Luiz Antonio Marcuschi (UFPE)
lamarcuschina

As revistas abaixo foram elencadas sem obedecer a qualquer tipo de
ordem. Certamente, teria sido born definir algum criterio, por exemplo,
uma separacao por area (Letras num grupo e Lingiiistica ern outro), mas
isto e praticamente inviavel, corn excecao de alguns poucos casos, pois as
revistas em sua maioria ainda continuam mistas. Tambem teria sido born
coloca-las numa ordem cronologica pelo seu ano de surgimento. Ocorre,
no entanto, que nao se tem o ano de inicio de muitas delas. Quando se
dispuser de informacoes mais detalhadas sobre as revistas, sera possivel
estabelecer criterios mais rigorosos e mais sistematicos tanto para sua clas-
sificacao como para sua avaliacao. Agradeco aqui aos inumeros colegas que
me deram estas informacoes e a ABRALIN, a DELTA e a ANPOLL pelo
estimulo no levantamento.
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05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim 1 Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Associacio Nacional de P6s Graduagiio e Pesquisa em Lctras e lingiiistica ANPOLL

Observacues: Publicacao semestral.
E-mail: fll@edu.usp.br ou pubflch@edu.usp.br
Home-page: http://www.usp.brifflch/ffich.html

2
Nome da Revista: I D.E.L.T.A - DocumentacAo de Estudos em Linghistica Te6rica e Aplicada
ISSN: 0102-445 I Data de inicio: 1985- ...
Endereco: Pontificia Universidade Cat6lica de Silo Paulo

Depanamento de Lingiiistica
R. Monte Alegre, 984,
05014-001 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: PUC-SP e ABRALIN
Observacoes: Pub licacab semestral, indexada internacionalmente (LLBA; MLA; ULRICH'S International
Periodicals Directory)
E-mail: delta@exatas.pucsp.br
Edicao virtual: www.scielo.br/delta

3
Noine da Revista: I Cadernos de Estudos Linsiiisticos
ISSN: 0102-5767 I Data de inicio: 1978- ...
Endereco: UNICAMP-IEL Setor de Publicagoes

Cx. Postal 6045
13081-970 Campinas SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituiciio de vinculo: In.stituto de Estudos da Linguagem UNICAMP
Observacoes: semestral
E-mail: spublic@iel.unicamp.br
Home-page: http://www.unicamp.br/iel

(4)
Nome da Revista: 1 Boletim do Centro de Estudos Portugueses
ISSN: 0101-7934 I Data de inicio:1979- ...
Endereco: Faculdade de Letras

Centro de Estudos Portugueses
Av. Antonio Carlos, 6627 Cidade universitaria -
Pampulha
31270-910 Belo Horizonte MG

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituiciio de vinculo: FALE-UFMG
Observacoes:
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Nome da Revista: _I Caderno de Letras
ISSN: I Data de inicio: 1994
Endereco: Pontificia Universidade Cato Ilea de Minas Gerais

Pr6-Reitoria de Extensa.°
Av. D. Jose Gaspar, 500,
Coracao Eucarfstico,
Caixa Postal 1686
30535-610 Belo Horizonte MG

Tem Corpo Editorial: nao I Tem politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais

Observacks: semestral Tel (031) 319-1220

6, .

Nome da Revista: I Signatica
ISSN: 0103-7250 I Data de inicio: 1989- ...
Endereco: Curso de P6s-Graduacao em Letras e Lingiifstica

Departamento de Letras
Universidade Federal de Goias
Campus Samambaia
74001-970 Goiania GO

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo:Curso de P6s-Graduacao em Letras e Lingiifstica (UFG)

Observacoes:

7

Nome da Revista: I Leitura: Teoria & Pratica
ISSN: 0102-387X I Data de inicio: 1981
Endereco: Leitura: Teoria & Pratica

Associacao de Leitura do Brasil
Faculdade de Educacao UNICAMP
Cidade Universitaria Zeferino Vaz
13081-970 Campinas SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinctilo: Associacao de Leitura do Brasil

Observaciies: semestral

8)
Nome da Revista: I Investigacaes Lingiiistica e Teoria Literaria
ISSN: 0104-1320 I Data de inicio: 1979
Endereco: Curso de P6s- Graduacao em Letras e Lingilfstica

Centro de Artes e Comunicacao
Universidade Federal de Pernambuco
50670-901 Recife PE

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicio de vinculo: Curso de P6s- Graduacao em Letras e Lingufstica (UFPE)

Observacoes: Publicacao semestral - Tel: (081) 3271-8312
E-mail: pgletras@npd.ufpe.br

BEST COPY AMAMI
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Nome da Revista: I Revista de Estudos da Linguagem
ISSN: 0104-0588 1 Data de inicio: 1984- ...
Endereco: Universidade Federal de Minas Gerais UFMG

Faculdade de Letras sl 4004
Av. Ant6nio Carlos, 6627
31270-910 Belo Horizonte MG

Tem Corpo Editorial: sim 1 Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Faculdadc de Letras da UFMG

Observacoes: semestral

Nome da Revista: I ALFA Revista de Lingaistica
ISSN: 0002-5216 1 Data de inicio:1962- ...
Endereco: Institute de Letras, Ciencias Sociais e Educaeao

Estrada de Araraquara-Jati
14800-000 Araraquara SPKm1
Cx.P. 174

Tem Corp* Editorial: sim 1 Tem politica editorial informada: sim
Instituiclio de vinculo: Departamento de Letras UNESP- Araraquara

Observaeoes:

Nome da Revista: I The Especialist
ISSN: 0102-7077 I Data de inicio:1980- ...
Endereco: Curso de Pos-Graduacao em Lingiiistica Aplicada - CEPRIL

PUC-SP
R. Monte Alegre, 984
05014-000 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Curso de PGs-Graduacao em Lingiiistica Aplicada - CEPRIL

Observaciies:

12

Nome da Revista: I Em Aberto
ISSN: 0104-1037 1 Data de inicio: 1976
Endereco:S GAS Quadra 607 Lote 50- Asa Sul

70919-970 Brasilia DF
Tem Corpo Editorial: nao Tem politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: INEP MEC

Observacks: Publica ntimeros monograficos encomendados; quadrimestral.

13

Nome da Revista: I Trabalhos em Lingiiistica Aplicada
ISSN: 0103-1813 I Data de inicio: 1983-...
Endereco: Departamento de Lingiiistica Aplicada IBIJUNICAMP

Setor de Publicacoes .

Cx. Postal 6045
13081-970 Campinas SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Lingilistica Aplicada IEIJUNICAMP

Observaciies: semestral
E-mail: spublic@iel.unicamp.br
Home-page: http://www.unicamp.bdiel
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l-1
Nome da Revista: I Estudos Lingiiisticos GEL
ISSN: 1413-0939 I Data de inicio: 1978
Endereco: variavel de acordo corn o local da Diretoria do GEL

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada:. sim
Instituiciio de vincula: Grupo de Estudos Lingiffsticos do Estado de Sao Paulo

Observacijes: Publica, em geral, os anais do Congresso do GEL
0 endereco 6 o da Diretoria em exercfcio

Nome da Revista: 1 Letras de Hoje
ISSN: 0101-3335 1 Data de inicio:1967-...
Endereco: Departamento de Letras

Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul - PUC/RS
Av. Ipiranga 6681, pridio 33 -

C.P. 12001
90620-000 Porto Alegre RS

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vincula: Departamento de Letras PUC-RS

Observacoes:

Nome da Revista: I Filologia e Lingiiistica Portuguesa
ISSN: I Data de inicio: 1997
Endereco: Editora Humanitas FFLCH/USP

Rua do Lago 717
Cidade Universittiria USP
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicio de vincula: Departamento de Letras Classicas e Vernaculas USP
Observacoes: E-mail- pubfleb@edu.usp.br

http://www.usp.br\ifich\ifich.html

17

Nome da Revista: 1 Estudos Lingiiisticos e Literirios
ISSN: 0102-5465 1 Data de inicio: 1984
Endereco: Institute de Letras

Universidade Federal da Bahia UFBA
Campus de Ondina
40170-290 Salvador BA

Tern Corpo Editorial...sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituiciio de vincula: Programa de P6s-Graduacrio em Letras e Lingifistica UFBA
Observacoes: E-mail: pglet@ufba.br - Tel: (071)366-8355

18

Nome da Revista: I Interfaces
ISSN: I Data de inicio: 1995
Endereco: Universidade Federal do Rio de Janeiro

Centro de Letras e Artes
Coordenacio de Integracdo AcadEmica de P6s-Graduagio Universitasia
Cidade Universittiria - Ediffcio da Reitoria Terre°
21949-900 Rio de Janeiro RJ

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vincula: Centro de Letras e Artes UFRJ
Observackies: Tel: (021)290-2112

BEST COPY AVAILABLE
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19
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Nome da Revista: I Letras
ISSN: 1519-3985 1 Data de infcio: 1991 - ...

Endereco: Universidade Federal de Santa Maria
Predio do centro de Educ,acao, Letras e Biologia
Mestrado em Letras Sala 3222 Bloco A2
97105-900 Santa Maria - RS

Tem Corpo Editorial: sim 1 Tenn politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Curso de Mestrado em Letias - UFSM
Observaciies: Semestral e tematica

E-mail: mletras@cal.ufsm.br
Assinaturas: http://www.ufsm.br/mletras
Fonel fax: (055) 220 8359

(20)
Nome da Revista: I Revista Brasileira de Lingiiistica
ISSN: Data de infcio: 1987
Endereco: Sociedade Brasileira de Professores de Linguistics (SBPL)

Av. Prof. Luciano Gualberto 403. Bloco I tdrreo
Cidade Universitaria - Cx. Postal 8105
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim !Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Sociedade Brasileira de Professores de Lingilistica (SBPL)
Observacoes: semestral

(21)
Nome da Revista: 1 Linguagens, Educacio e Sociedade
ISSN: 1 Data de infcio:
Endereco: Coordenacao de Curso de Mestrado em Educagao

Centro de Ciencias da Educacao
Campus da Ining£
64049-550 Teresina PI

Tem Corpo Editorial: 1 Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:
Observaciies:

22
Nome da Revista: I Misceliinea
ISSN: 0104-3420 I Data de infcio: 1993
Endereco: Revista de P6s-Crraduagao em Letras: Teoria Literkia, Literatura Comparada e

Literaturas de Lingua Portuguesa
Faculdade de Ciencias e Letras UNESP - Cx. Postal 335
19899-000 Assis SP

Tem Corpo Editorial: sim 1 Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Departamento de Literatura UNESP-Assis
Observac5es:

23)
Nome da Revista: 1 Revista de Letras
ISSN: -I Data de infcio: 1978
Endereco: Departamento de Letras Vernaculas, de Letras Estrangeiras e Literatura

Av. da Universidade, 2683
60020-181 Fortaleza CE

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Letras Vemaculas, de Letras Estrangeiras e Literatura _
Observaclies: semestral
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Nome da Revista: I Cadernos de Historia e Filosofia da Ciencia
ISSN: 0101-3424 I Data de inicio:
Endereco: Centro de beogica, Epistemologia e Histeria da Ciencia

UNICAMP
CP 6133
13081-010 Campinas SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Centro de Logica, Epistemblogia e Histeria da Ci8nciaUNICAMP
Observacoes:

25
Nome da Revista: I Givea
ISSN: I Data de inicio: 1984
Endereco: Revista de Histeria da Arte e Arquitetura

Pontificia Universidade Cat6 Ilea do Rio de Janeiro
Departamento de Histeria
R. Marqu8s de Sao Vicente, 225 sl 515- F
22453-900 Rio de Janeiro RJ

Tem Corpo Editorial: SIM I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Departamento de Histeria UFRJ
Observacoes: semestral Fax: (021) 259-1642

26
Nome da Revista: I Odisseia
ISSN: 1413 - 4640 I Data de inicio: 1994
Endereco: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Ci8ncias Humanas, Letras e Artes
Campus Universitario
BR 101 sin Lagoa Nova
59072-970 Natal RN

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes
Observaciies: semestral

E-mail: odisseia@echla.ufni.br

(27

Nome da Revista: I Estudos Anglo-Americanos ABRAPUI
ISSN: 0102 4906 I Data de inicio: 1977
Endereco: Caixa Postal 164

15001-000 Sao Jose do Rio Preto SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: ABRAPUI
Observacoes:

(28)
Nome da Revista: I RL - Revista Literaria
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Centro de Extensa° da Faculdade de Letras da UFMG

Av. Antonio Carlos, 6627 sl L 2000 2 andar
31270-000 Belo Horizonte MG

Tern Corpo Editorial: nao I Tern politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Corpo Discente da UFMG

Observaciies:

BEST COPY AVARABLE
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29
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Nome da Revista: I Letras & Letras
ISSN: 0102 - 3527 1 Data de inicio: 1985
Endereco: Departamento de Letras e Departamento de Lfnguas Estrangeiras Modemas

Universidade Federal de Uberlandia
38400-902 Uberlandia MG

Tern Corpo F,ditorial: sim 1 Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Letras e de Lfnguas Estrangeiras Modemas-
Observaciies: Tel - (034) 235-2888 R. 162

30
Nome da Revista: I Working Papers cm Lingiiistica
ISSN: 1415-1464 I Data de inicio: 1998
Endereco: Curso de Pcis-Graduacao em Letras e Lingiiktica

Centro de Comunicacao e Expressao
Universidade Federal de santa Catarina
Florian6polis SC

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politiCa editorial informada: nao
Instituicao de vinculO: Curso de P6s-Graduacao em Letras e Lingiifstica (UFSC)
Observacees: semestral

(31)
Nome da Revista: I Revista Philologus - 0 File logo de Plantao
ISSN: 1423-6457 1 Data de inicio: 1995
Endereco: Cfrculo Fluminense de Estudos Filologicos e Lingiifsticos (CiFEFiL)

Rua Visconde de Noter6i 512 /97
20943-000 Rio de Janeiro RJ

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Cfrculo Fluminense de Estudos Filologicos e Lingiiisticos (CiFEFiL)

Observacees: quadrimestral
E-mail: pereira@uerj.br
Home-page: www.filologia.org.br

32)
Nome da Revista: I Forum Lingiiistico
ISSN: 1415-8698 1 Data de inicio: 1998
Endereco: Pds - Graduacao em Lingiifstica

Cxa. Postal 476
88040-970 Florian6polis SC

Tem Corpo Editorial: sim . I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: P6s-Graduagao em Lingiifstica (UFSC)
Observacoes: E-mail: forum@cce.ufsc.br

(33)
Nome da Revista: 1 Confluencia
ISSN: 1 Data de inicio:
Endereco: HVF - Arte e Cultura

R. Salvador Garcia, 39 - Butanta
05503-030 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Departamento de Lingiifstica

Observacoes:
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Nome da Revista: 1 Comunicacio e Educaciio
ISSN: 0104 6829 I Data de inicio:
Endereco: CCA ECA - USP

Av. Prof. Llicio Martins Rodrigues, 443, Bloco Central,
Cidade Universitaria USP
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Comunidacoes e Artes - USP
Observaciles:

35
Nome da Revista: I Moara
ISSN: 0104-0944 J Data de inicio: 1993
Endereco: Curso de P6s-Graduagao em Letras

Centro de Letras e Artes Universidade Federal do Para
Campus Universitario do Guama,
66075-900 Belem PA

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituiclio de vinculo: Curso de Pes-Graduacao em Letras UFPA

Observacoes:

36
Nome da Revista: I Organon
ISSN: 0102 6267 I Data de inicio: 1956
Endereco: Institute de Letras

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Av. Bento Gonsalves, 9500
Cx. Postal 15002
91540-000 Porto Alegre RS

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Institute de Letras UFRGS
Observaciies: E-mail: iletras@vortex.ufrgs.br

Home-page: http: / /www.ufrgs.br /iletras
Fone: (051)316-66.97 Fax: (051)319-17-19

(37
Nome da Revista: I Letras
ISSN: 0102 0250 I Data de inicio:
Endereco: Revista do instituto de Letras

Edificio do Institute de Letras PUCCAMP
Rua Barreto Leme, 1225
13020-000 Campinas SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
astituiciio de vinculo: Instituto de Letras PUCCAMP

Observacties: Tel: (019) 236-7001 R. 260
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38
Nome da Revista: I Trans/form/Ka°
ISSN: 0101 3173 I Data de inicio: 1975

Endereco: Faculdade de Filosofia e Ciencias
Av. Hygino Muzzi Filho, 737
17500-000 Martha SP

Tenn Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Faculdade de Filosofia e Ciencias

Observaclies: interrompida em 1976 voltou a publicar em 1980.

39
Nome da Revista: I Sitientibus
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Universidade Estadual de Feira de Santana

Km-3, BR-116
Campus Universitario
44031-460 Feira de Santana BA

Tern Corpo Editorial: I Tern politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:
Observacoes:

40
Nome da Revista: I 0 Eixo e a Roda -Revista de Literatura Brasileira

ISSN: I Data de inicio: 1983
,

Endereco: Departamento de Letras Vernaculas
Faculdade de Letras da UFMG
Rua Carangola 288, 7° andar
30000-000 Belo Horizonte MG

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: OD
Instituicao de vinculo: Departamento de Letras Vemaculas UFMG
Observacoes:

(41

Nome da Revista: I Ilha do Desterro
ISSN: 0101-4846 Data de inicio: 1979
Endereco: P6s-Graduactio em Ingles CCE

Universidade Federal de Santa Catarina - Trindade
88049-000 FlorianOpolis SC

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informa
Instituiciio de vinculo: Programa de Pos-Graduacao em Ingles UFSC

Observacoes:

42
Nome da Revista: I Linha d'agua
ISSN: 0103 - 3638 I Data de inicio:
Endereco: Assossiacio de Professores de Lingua e Literatura

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 - Cidade Universitiria USP

Caixa Postal 8619
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Assossia0o de Professores de Lingua e Literatura
Observacoes: E-mail fflch @edu.usp.br

304



MARCUSCH1: REVISTAS BRASILEIRAS EM LETRAS E LING1DiSTICA

43)

101

Nome da Revista: I Cadernos de Linguagem e Sociedade
ISSN: 0104-9712 I Data de inicio: 1995
Endereco: Departamento de Lingiiistica, Linguas Classicas e Vernaculas

Universidade de Brasilia
70910-900 Brasilia DF

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicio de vinculo: Departamento de Lingiiistica, Linguas Classicas e Vernaculas UNB
Observacoes:

(44)
Nome da Revista: I IPOTESI: Estudos Literarios
ISSN: 1415 - 2525 I Data de inicio: 1997
Eridereco: Institute de Ciencias Humanas de Letras

Universidade Federal de Juiz de Fora
36036-330 Juiz dc Fora MG

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo:Programa de P6s-Graduacao em Letras UFJF
Observaciies: E-mail pgletras@artnet.com.br

Tel: (032) 229-3112 .

(45)
Nome da Revista: I VEREDAS: Revista de Estudos Lingiiisticos
ISSN: 1415-2533 I Data de inicio: 1997
Enderego: Programa de P6s-Graduagdo em Letras

Departamento de Letras
Campus Universitario da Universidade Federal de Juiz de Fora
36036-330 Juiz de Fora MG

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituiclo de vinculo:Programa de Pos-Graduacao em Letras /Mestrado em Lingiiistica

Observacoes: E-mail: pgletras@artnet.com.br
Tel: (032) 229-3112 fax: (032) 229-3110

46
Nome da Revista: I Scripta
ISSN: I Data de inicio: 1997
Endereco: Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros

Pontificia Universidde Cat6lica de Minas Gerais PUC-MG
Av. Dom Jose Gaspar 50 Predio 04, sala 103
30525-610 Belo Horizonte MG

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituiclo de vinculo: PUC-MG

Observaeoes: semestral

(47)
Nome da Revista: I A Cor das Letras
ISSN: I Data de inicio: 1997
Endereco: Departamento de Letras e Artes

Universidade Estadual de Feira de Santana
Feira de Santana BA

Tern Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituisio de vinculo:
Observaciies:
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48
Nome da Revista: I Revista Brasileira de Literatura Comparada
ISSN: 0103-6963 'Data de inicio: 1991
Endereco: Revista da ABRALIC

Institute de Letras da UFF
Rua Visconde do Rio Branco sin Bl. C, sale 212
Campus do Gragoati Universidade Federal Fluminense - UFF
24000-000 Niteroi RJ

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Associacao Brasileira de Literatura Comparada

Observacoes:

49
Nome da Revista: I Acta Semiotica et Lingiiistica
ISSN: Data de inicio: 1977
Endereco: SBPL USP

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:
Observacoes: anual

50)
Nome da Revista: [ Discorso
ISSN: I Data de inicio: 1970
Endereco: Departamento de Filosofia

USP
Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:
Observacaes:

(51)
Nome da Revista: I Estudos Portugueses e Africanos
ISSN: 0103-1821 I Data de inicio: 1983
Endereco: UNICAMP-IEL Setor de Publicacoes

Cx. Postal 6045
13081-970 Campinas SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: EEL-UNICAMP
Observac5es: semestral
E-mail: spublic@iel.unicamp.br
Home-page: http://www.unicamp.biliel

(52)
Nome da Revista: I Lingua e Literatura
ISSN: 0101-4862 I Data de inicio: 1972
Endereco: Departamento de Letras

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
C.P. 810
505508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: nao
In.stitukao de "vinculo: Departamento de Letras USP

Observacees:
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Nome da Revista: I Papia
ISSN: 1 Data de inicio: 1993
Endereco: Departamento de Lingaistica , Linguas Classicas e Vemaculas

Universidade de Brasilia
70910-900 Brasilia DF

Tem Corpo Editorial: 1 Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:
Observacoes:

54
Nome da Revista: I Linguagem Revista para estudos de lingua e literatura
ISSN: 1 Data de inicio: 1983
Endereco: Rua Monte Alegre 984 sala 44

Pontificia Universidade Catalica de Sao Paulo PUC-SP
05014-000 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: 1 Tern politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:
Observacoes:

55

Nome da Revista: 1 Revista Camoniana
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Centro de Estudos Portugueses FFLCH

Departamento de Letras USP
Cidade Universitaria USP
C. Postal 8105
05508-900 Sao Paulo SP

- ,

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tem politica editorial informada: sun
Instituicao de vinculo: Centro de Estudos Portugueses USP

Observacoes:

(56
Nome da Revista: I Revista de Estudos Arabes
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Centro de Estudos Arabes

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencisa Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: nao
Instituictio de vinculo: Centro de Estudos Arabes FFLCH-USP

Observacoes:

(57)
Nome da Revista: 1 Pandaemonium Germanicum Revista de Estudos Germanicos
ISSN: 1414 1906 I Data de inicio: 1997
Endereco: Departamento de Letras Modemas

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto 403
Cidade Universitaria - USP
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Letras Modemas FFCHL-USP

Observacoes: E-mail dlm@edu.usp.br
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Nome da Revista: INSIEME Revista da Associacio de Professores de Italiano do Estado de
Sao Paulo - APIESP

ISSN: I Data de inicio: 1990
Endereco: Departamento de Letras Modemas

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicio de vinculo: Associacao de Professores de Itiliano do Estado de Sao Paulo - APIESP

Observacoes:

59
Nome da Revista: I Revista de Italianistica
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Departamento de Letras Modemas

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Luciano Gualberto 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: DLM FFCHL-USP

Observacoes: anual - Tel: (011) 210-2325

60
Nome da Revista: I Revista de Estudos Orientais
ISSN: I Data de inicio: 1997-
Endereco: Departamento de Lfnguas Orientais

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto
40305508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Lfnguas Orientais USP

Observacoes: E-mail - flo@edu.usp.br

(61)
Nome da Revista: I MAGMA Revista da Pos-Graduacao
ISSN: 0104 - 6330 I Data de inicio:
Endereco: Departamento de Teoria Literaria c Literatura Comparada

Faculdade Filosofia, Letras e e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto
40305508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Teoria Literaria e Literatura Comparada Departamento de Teoria Literaria e
Literatura Comparada USP

Observacoes: E-mail tlt@org,usp.br
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Nome da Revista: I Literatura e Sociedade Revista de teoria Literaria e Literatura Comparada
ISSN: I Data de iniclo: 1997
Endereso: Departamento de Teoria Literaria e Literatura Comparada

Faculdade de Filosofia, Letras e ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto
40305508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: I Tern politica editorial informada:
Instituisao de vinculo:
Observasoes:

63
Nome da Revista: I TradTerm
ISSN: 0104 - 693X I Data de inicio:
Endereso: Centro Interdepartamental de Traducao c Terminologia

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto
40305508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituisao de vinculo: Centro Interdepartmental de Traducao e Terminologia USP

Observasoes: E-mail citrat@edu.usp.br

64
Nome da Revista: I Alea: Estudos Neolatinos
ISSN: 1517-106X I Data de inicio: 1999
Endereco: Programa de P6s-Graduacao em Letras Neolatinas

Faculdadc de Letras UFRJ
Av. Brigadeiro Trompovsky, s/n Ilha do Fundao
21941-590 Rio de Janeiro RJ

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituisao de vinculo: Programa de P6s-Graduacao em Letras Neolatinas UFRJ

Observacoes: E-mail - alea@letras.uflibr
http://www.geocities.com/neolatinas

65)
Nome da Revista: I Cerrados
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Curso de Mestrado em Literatura

Departamento de Teoria Literaria e Literaturas Universidade de Brasilia
Campus Universitario I2 Norte UNB
70910-900 Brasilia DF

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: nao
Instituisio de vinculo: Curso de P6s-Graduacao em Literatura UNB

Observacaes: Tel: (061) 348-2357
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66
Nome da Revista: I Revista Brasileira de Letras - Lingiiistica e Literatura .
ISSN: I Data de inicio: 1999
Endereco : Revista Brasileira de Letras

Departamento de Letras Universidade Federal de Sao Carlos
Rodovia Washingotn Luis, km 235
13565-905 Sao Carlos SP

Tern Corpo Editorial: nao I Tern politica editorial informada: sim
Instituicio de vinculo: Departamento de Letras -, UFSCAR

Obserasoes:

67
Nome da Revista: I Linguagem & Ensino
ISSN: 1415-1928 I Data de inicio: 1998
Endereco: Mestrado em Letras

Universidade Cat6lica de Pelotas
Rua Felix da Cunha 412
96010-000 Pelotas RS

Tem Corpo Editorial: sim 1 Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Mestrado em Letras da Universidade Cat6lica de Pelotas

Observacoes: E-mail: poslet@atlas.ucpel.tche.br
Homepage: http://atlas.ucpel.tche.br/-poslet/le.htm

68)
Nome da Revista: I Gragoata
ISSN: 1413 - 9073 I Data de inicio:
Endereco: Av. Visconde do Rio Branco s/n

Campus do Gragoata - UFF
Bloco C - Sala 501
24220-200 Niteroi RJ

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituiclo de vinculo: Instituto de Letras UFF

Observacoes: E-mail pgletras@nitnet.com.br

(69)

Nome da Revista: I SIGNUM -Estudos da Linguagem
ISSN: 1516-3085 I Data de inicio: 1998
Endereco: Revista Signum

Programa de Pds-Graduagao em Letras
C.P. 6001
86051-990 Londrina PR

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Programa de P6s-Graduacao em Letras - Universidade Estadual de Londrina

Observaciies: E-mail: eduel@npd.uel.br
Pub licacao anual
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Nome da Revista: 1 Boletim da Associacao Brasileira de Lingiiistica
ISSN: 0102-7158 1 Data de inicio: 1981
Endereco: Variavel, dependendo do local da Diretoria.

Tern Corpo Editorial: nao 1 Tem politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: ABRAL1N

Observacoes: Trata-se de urn Boletim que se transformou em revista, mas publica quase que exclusivamente
trabalhos apresentados em Rennie:es ou Congresses promovidos pela ABRALIN.

Nome da Revista: J I Ensino de Linguas Serie Cadernos
ISSN: 0102 - 2040 1 Data de inicio:
Endereco: EDUC Editora da PUC-SP

R. Monte Alegre 984
C.P. 7982
05014-000 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tem politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: PUC-SP

Observaciles: Tel: (011) 263-0211

72
Nome da Revista: I Scriptoria Ensaios de Literatura
ISSN: _ I Data de inicio:
Endereco: Editora da UFRN

Campus Universitario Lagoa Nova
59072' Natal RN

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tern politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Observacaes: Tel: (084) 215-3236

73
Nome da Revista: I Terceira Margem
ISSN: I Data de inicio: 1993
Endereco: Faculdade de Letras PGs-Graduacao

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Cidade Universitaria Ilha do Fundao
21491-000 Rio de Janeiro RJ

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Faculdade de Letras UFRJ

Observacoes: Tel: (021) 590-0212 R. 248

74)
Nome da Revista: 1 Remate de Males
ISSN: 103 183X I Data de inicio:
Endereco: Institute de Estudos da Linguagem (IEL)

UNICAMP - Setor de Publicagoes
CP 6045
13083-970 Campinas SP

Tern Corpo Editorial: sim 1 Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Literatura IEL-UNICAMP
Publicacao anual
Observaciies: E-mail remate@unicamp.hr
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75
Nome da Revista: I Vivencia
ISSN: 0104 - 3069 I Data de inicio: 1983
Endereco: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Campus Universitario - Lagoa Nova
59072-970 Natal RN

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: nao
Instituicao de vinculo: Ccntro de CiEncias Humanas, Letras e Arles

Observacoes: semestral

(76)
Nome da Revista: I Linguas/ Instrumentos Lingiiisticos
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Departamento de Lingtifstica UNICAMP

C.P. 6045
13081-970 Campinas SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo:
ObservacOes: Tel:

E-mail:

(77
Nome da Revista: I Corpo c Voz
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Faculdade de Ciencias e Letras - Pos-Graduagdo

UNESP
CP. 174
14800-901 Araraquara SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: flat>
Instituicao de vinculo: Programa de P6s-Graduacio em Linguistic°. e Lingua Portuguesa

Observaciies: E-mail - pgling@fclar.unesp.br

(78
Nome da Revista: I Ao Pe da Letra - Revista dos alunos de Graduacio em Letras
ISSN: 1 Data de inicio: 1999
Endereco: Departamento de Lctras

Centro de Artes e Comunicagao
Universidade Federal de Pernambuco
50670-901 Recife PE

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Departamento de Letras da UFPE

Observaciies: Revista com publicacoes de trabalhos exclusivamente de alunos de Crraduacio em Letras e Lingilistica.
E-mail: dletras@npd.ufpe.br

(79)
Nome da Revista: I Revista do GELNE: Grupo de Estudos Lingiiisticos do Nordeste
ISSN:1517-7874 I Data de inicio: 1999
Endereco: Centro de Ilumanidades

Universidade Federala do Ceara
Av. da Universidade 2683
Benfica
60020-180 Fortaleza CE

Tern Corpo Editorial: sim ] Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: GELNE Grupo de Fstudos Lingtlfsticos do Nordeste

Observacoes: E-mail: melias@ufc.br
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Nome da Revista: I Hispanista
ISSN: I Data de inicio: .

Endereco eletronico: http://www.hisnanista.com.br
Site situado na Universidade Federal Fluminense de Niter6i

Tem Corpo Editorial: I Tern politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Revista Eletr6nica dos hispanistas do Brasil

Observacoes: Edicao virtual

81

Nome da Revista: I Revista Brasil de Literatura
ISSN: I Data de inicio:
Endereco eletranico: httn://members.tripod.com/-lfilipe/

Site situado na Universidade Federal Fluminense de Niteroi

Tern Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Uiversidade Federal Fluminense

Observacoes: Revista eletronica - Edicao virtual

82
Nome da Revista: I Sinteses
ISSN: I Data de inicio: 1995
Endereco: UNICAMP-IEL Setor de Publicacoes

Cx. Postal 6045
13081-970 Campinas SP

Tem Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicio de vinculo: IEL-UNICAMP

Observacoes: Revista anual corn resumos de teses dos p6s-graduandos do IEL-UNICAMP
E-mail: spublic@iel.unicamp.br
Home-page: http: / /www.unicamp.hr /iel

83)
Nome da Revista: I Se:riENCONTROS - Revista
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Faculdade de Ciencias e Letras

Secao de Pos-Graduacao
Caixa Postal 174
14800-901 Araraquara SP

Tem Corpo Editorial: nao 1 Tern politica editorial informada: nao
Instituicilo de vinculo: Universidade Estadual Pau lista - UNESP Araraquara

Pos.Graduacao em Letras

. .

Observac5es: E-mail: pgling@ felar.onesp.br
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84
Nome da Revista: I CROP Revista da Area de Lingua e Literatura Inglesa e Norte-Americana
ISSN: 1415-6253 1 Data de inicio: 1994
Endereco: Departamento de Letras Modemas Area de Inlges

Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
Cidade Universittiria - USP
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vincula: Departamento de Letras Modernas a de Inglis - USP

Observacoes: Publicagrto anual
fone: (011) 210-2325 fax: (011) 818-5041
E-mail: dml@edu.usn.br

85
Nome da Revista: 1 Letras Classicas
ISSN: 1516-4586 . I Data de inicio: 1997
Endereco: Departamento de Letras Classicas e Modemas

Faculdade de Filosofgia Letras e Ciencias Humanas - USO
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 2° andar, sala 4
Cidade Universitaria - USP
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vincula: Departamento de Letras Classicas e Modemas

Observacoes: Tel: (011) 818-4294 Fax: (011) 818-5035
E-mail: di@edu.usp.br

86
Nome da Revista 1 Cadernos do Centro de Linguas
ISSN: 1415-3653 1 Data de inicio: 1997
Endereco: Centro de Linguas FFCHL

Cidade Universitaria - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Centro de !Aguas da USP

Observacoes: tel: (011) 818-4589
E-mail: clinguas@edu.usp.br

87)
Nome da Revista: 1 Cadernos de Literatura em Traducio
ISSN: I Data de inicio: 1997
Endereco: Cademos de Literatura em Traducao

DLM FFLCH - USP
Cx. Postal 2530
01060-970 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: nao I Tem politica editorial informada: nao
Ingituicao de vinculo: Departamento de Letras Modemas - USP

Observacoes: tel; (011) 818-5052 fax: (011) 818-5041
E-mail: imilton@usn.br
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1 1 1

Nome da Revista: [ Revista Letras
ISSN: I Data de inicio: 1953
Endereco: Revista Letras UFPR

Profa. Anamaria Filizola
Rua General Cameiro, 460 11° andar
80060-150 Curitiba PR

Tem Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Setor de Ciencias Humanas. , Letras e Artes da UFPR

Curso de Letras UFPR

Observacoes: publicaclio semestral indexada pelo Modern Language Abstracts (MM)e Citas Latinoamericanas
em Ciencras Sociales y Humanidades (CLASE).

E-mail: revlet@humanas.ufpr.br
Home page: http://www.humanas.ufpr.br/delin/revista-letras/revlethtm

89
Nome da Revista: I Semear
ISSN: 1415-3130 I Data de inicio:
Endereco: Cleonice Berardinelli

PUC-RJ

Tem-Corpo Editorial: I Tern politica editorial informada:
Instituicao de vinculo:Revista da Catedra Padre Antonio Vieira de Estudos Portugueses PUC-RJ

Observacoes:

(90)
Nome da Revista: I Via Atlantica
ISSN: 1516-5159 I Data de inicio: 1997
Endereco: Centro de Estudos Portugueses

Area de estudos Comparados de Literaturas de Lingua Porguguesa
Faculdade de Filosofia e Ci6ncias Humanas - USP
Av. prof. Luciano Gualberto 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: : Centro de Estudos Portugueses / Area de estudos Comparados de Literaturas de Lingua
Porguguesa

Observaciies: E-mail: cep@trex.uspnet.usp.br

91

Nome da. Revista: I Revista da ABRAPLIP
ISSN: I Data de inicio: 1999
Endereco: Centro de Estudos Portugueses

FALE-UFMG
Av. Antfinio Carlos, 6627, Sala 3031
31270-90l Belo Horizonte MG

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Associactio Brasileira de Pmfessores de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP)

Observagiies: Tel: (031) 499-5134
E-mail: cesp@letras.ufing.br
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92)
Nome da Revista: I Bo letir° do Centro de Estudos Portugueses "Jorge de Sena"
ISSN: 1415-7365 I Data de inicio: 1992

Endereco: Centro de Estudos Portugueses "Jorge de Sena"
Departamento de Literatura Faculdade de Ci8ncias e Letras
UNESP/Araraquara
Caixa Postal 174
14801-970 Araraquara SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituiclide vinculo: Centro de Estudos Portugueses "Jorge de Sena" -UNESP

Observaciies: cepsena@fclar.unesp.br

93
Nome da Revista: I Revista do Centro de Estudos Portugueses
ISSN: 1516-5167 I Data de inicio: 1998
Endereco: Centro de Estudos Portugueses

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Av. Prof. Luciano Gualberto 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo Centro de Estudos Portugueses USP

Observacoes: : E-mail: cep@ttex.uspnet-usp.br

94
Nome da Revista: I Revista Confluincia
LSSN: 1415-7403 I Data de inicio: 1° semestre de 1991
Enilereco: Institute de Lingua Portuguesa do Liceu Literario Portugues do Rio

Rua Senador Dantas , 118
20031-201 Rio de Janeiro RJ

Tem Corpo Editorial: Sim I Tern politica editorial informada: Sim
Instituisio de vinculo: Institute de Lingua Portuguesa do Liceu Litenirio Portugues / RJ
Observac5es: Publicacao semestral

Tel. (21) 220-5495 / 2205445
Fax: (21) 533-3044

(95
Nome da Revista: I Cadernos de Letras da UFF
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Av. Visconde do Rio Branco s/n

Campus do Gragoata UFF
Bloco C Sala 501
24220-200 Niteroi RJ

Tern Corpo Editorial: 1 Tem politica editorial informada:
Institulcilo de vinculo: Institute de Letras da UFF

Observacoes: (Corium. profa. Ana Ldcia Cerqueira)
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Nome da Revista: I Convergencia Lusfada
ISSN: 1414-0381 I Data de inicio: 1976
Endereco: Real Gabinete Portugues de Leitura do Rio de Janeiro

Rua Luis de Cambes, 30
20051-020 Rio de Janeiro - RJ

Tem Corpo Editorial: Sim I Tern politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: Real Gabinete Portugues de Leitura do Rio de Janeiro

Observacties: Tel: 221.3138; Fax: 221-2960
E-mail: realgabinete@uol.com.br

97
Nome da Revista: I Fragmenta
ISSN: I Data de inicio:
Endereco: Rua General Camaro, 460 10° andar

80060-150 Curitiba PR

Tem Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Curso de P6s-Graduagio ern Letras - Universidade Federal do Parana

Observacoes:

98
Nome da Revista: I Ipotesi Revista de Estudos Literarios
ISSN: 1415-2525 I Data de inicio:
Endereco: Departamento de Letras

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Tem Corpo Editorial: ] Tern politica editorial informada:
Instituictio de vinculo: Departamento de Letras UFJF

Qbservaciies: E-mail: pgletras@artnet.com.br

(99)
Nome da Revista: I Quinto Imperio Revista de Cultura e Literatura de Lingua Portuguesa
ISSN: 1415-1758 I Data de inicio: 1986
Endereco: Gabinete Portugues de Leitura da Bahia

Praca da Piedade s/n
40070-010 Salvador BA

Tem Corpo Editorial: I Tem politica editorial informada:
Instituicao de vinculo: Gabinete Portugues de Leitura da Bahia

Observaceles: Tel (071) 329-57.58 ou 329-27.33

100
Nome da Revista: I Encontro Revista do Gabinete Portuglies de Leitura
ISSN: I Data de inicio: 1986
Endereco: Gabinete Portugues de Leitura

Rua do Imperador, 290
50010-010 Recife PE

Tern Corpo Editorial: sim I Tern politica editorial informada: nao
Instituicio de lanai lo: Gabinete Portugues de Leitura

Observacues:
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101

Nome da Revista: I Boletiin do Centro de Estudos Portugueses da UFPI

ISSN: I Data de inicio: 1999

Endereco: Centro de Estudos Portugueses
Universidade Federal do Piauf
Teresina PI

Tem Corpo Editorial: I Tern politica editorial informada:

Instituicao de vinculo:
Observaeoes:

102
Nome da Revista: I Cadernos do IL
ISSN: 0104 1886 1 Data de inicio:1989
Endereeo: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Letras
Av. Bento Goncalves, 9500
91540 000 Porto Alegre RS

Tem Corpo Editorial: Sim Tern politica editorial inforinada: sim

Instituielo de vinculo: Instituto de Letras da UFRGS

Observacaes: E-mail: iletras@vortex.ufrgs.br

19
Home Page: http://www.ufrgs.br/iletras
Tel: (0xx51) 316. 66 89 Fax: (0xx51) 319 17

(103)
Nome da Revista: I ABEI Journal The Brazilian Journal of Irish Studies
ISSN: 1518-0581 I Data de inicio: 1999
Endereco: Departamento de Letras Modernas - USP

ABEI Associacao Brasileira de Escudos Irlandeses
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
05508-900 Sao Paulo SP

Tem Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicio de vinculo: ABEI USP

Observaciies:

(104
Nome da Revista: I Contexturas
ISSN: 0104-7485 I Data de inicio: 1992
Endereco: Associacao dos Professores de Lingua Inglesa do Estado de Sao Paulo .

Departamento de Educactao do IBILCEIUNESP
Rua Cristdvao Colombo 2265
15054-000 Sao Jose do Rio Preto SP

Tem Corpo Editorial: aim 1 Tem politica editorial Infornuida: aim
InstItuliRo de vinculo: Associaeao dos Professores de Lingua Inglesa do Estado de Sao Paulo

Observa Tes:
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115

Nome da Revista: 1 ALETRIA Revista de Estudos de Literatura
ISSN: 0104-5210 I Data de inicio: 1993
Endereco: Centro de estudos Literarios

Programa de P6s-Graduacao em Letras: Estudos Literarios
Faculdade de Letras FALE-UFMG, sala 4015
Av. Antonio Carlos, 6627
Campus da Pampulha
31270-901 Belo Horizonte MG

Tern Corpo Editorial: sim I Tem politica editorial informada: sim
Instituicao de vinculo: FALE/UFMG

Observacoes: E-mail: cel@letras.ufmg.br
poslit@letras.ufrng.br

Tel: (031) 3499-5133
FAX: (031) 3499-5490

Publicacao anual (artigos, ensaios, resenhas de pesquisadores da PG e estudantes da FALE/UFMG e outras
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O TEXTO EM SUPORTE ELETRONICO

(Eletronic Texts)

VilS On J. LEFFA

(Universidade Catolica de Pelotas)

0 texto, para ser lido, precisa de urn suporte onde ele possa ser de
alguma maneira apoiado para a melhor visualizacao por parte do leitor. 0
suporte mais comum e o papel, mas muitos outros tambem podem ser
usados como o plastico, o vidro, o acrilico, a madeira, o muro, a camiseta,
o tronco de uma arvore e ate suportes menos comuns e mais efemeros
como a areia da praia ou a fumaca de um avid() no ceu. Em todos esses
casos, a visualizacao se da de modo direto, sem o acrescimo de urn
processamento entre o suporte e os olhos do leitor geralmente basta a
presenca da luz.

Corn as novas tecnologias de impressao, no entanto, ha casos em que
a simples presenca da luz nao e suficiente; é necessario urn processamento
adicional a fim de tornar o texto visivel para o leitor. E o que acontece, por
exemplo, corn o texto informatizado: os bits, as unidades minimas de in-
formacao compostas apenas de particulas de luz e escuridao, sao totalmen-
te invisiveis ao olho humano. E preciso urn complexo sistema de
processamento que nao apenas amplie esses sinais, mas que tambern os
traduzam em letras e graficos para a compreensio do leitor.

O objetivo deste trabalho e descrever uma experiencia de producao de
texto informatizado. Para isso, mostra-se o que foi a criacao do CD-ROM
TELA (Textos em Lingiiistica Aplicada), destacando-se, entre outros as-
pectos, as diferericas que existem entre o texto impresso em papel e o texto
em suporte eletronico, as vantagens e desvantagem de cada midia, os re-
cursos da midia eletronica e as implicacoes que todos esses aspectos trazem
para a producao e recepcao do texto informatizado.

D.E.L.T.A., 17:ESPEcIAL, 2001 (121-136)
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APRESENTANDO TELA

TELA e urn CD-ROM de Textos academicos nas areas de Lingiiistica
e Lingiiistica Aplicada, corn enfase maior em Lingiiistica Aplicada.
entre outros, textos completos de teses de doutorado, dissertacoes de
mestrado, anais de congressos, relatOrios de pesquisa, relator de experien-
cias, curricula de professores e pesquisadores, periOdicos e alguns livros. 0
CD reline cerca de 45.000 paginas de textos o que equivale, em termos
comparativos, a 225 volumes de 200 paginas impressas em papel.

Esses textos, por estarem colocados em suporte eletronico, podem ser
acessados por dois caminhos basicos: (1) pela estrutura hierarquica, se-
guindo o principio da arvore invertida, em que cada escolha ramifica-se
em outras escolhas ate chegar ao texto final; ou (2) pela busca indexada,
onde o usuario digita uma ou mais palavras, e o programa lista os textos
que contem a palavra desejada, na ordem determinada pelo usuario.

A Figura 1 mostra a tela do menu inicial da estrutura hierarquica,
onde cada figura ou quadro representa urn link para outras telas, que se
abrirdo em outras opcoes, ate que o leitor chegue ao texto final desejado.

Figura 1 Menu inicial de TELA

BEST COPY AVAILABLE
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Clicando em "Instrucoes Basicas", por exemplo, o usuario chega a urn
outro menu, mostrado na Figura 2, onde se mostram quais sdo os primei-
ros passos que o usuario deve dar, como deve fazer para pesquisar na base
de textos, como ver um resumo dos comandos, como contribuir, como
citar e como tirar dtividas atraves de perguntas e respostas. Em poucos
segundos, qualquer uma das 45.000 paginas pode ser acessada corn alguns
cliques do mouse. Chegando ao texto final, ha ainda uma lista de marcadores
(bookmarks), que desce automaticamente a esquerda do texto para facili-
tar o acesso a qualquer uma de suas partes, permitindo uma navegacao
mais rapida e dando ao usuario nao so a visdo da pagina que esti sendo lida
mas tambem das partes principais do texto.

Figura 2 Menu de instrucoes basicas

Alem da facilidade de navegacao dentro da estrutura hierarquica, ha
tambem a preocupacao de tornar a interface corn o programa o mais
interativa possivel, procurando-se ate prever alguns movimentos incorre-
tos do usuario. A Figura 3, por exemplo, mostra urn desvio, que e automa-
ticamente acionado, caso o usuario cometa o engano de clicar numa ima-
gem exibida anteriormente, em vez de clicar na barra de ferramentas.

327 BEST COPY AVAII1ABILE



124 D.E.L.T.A., 17:EsPEDAL

AS instrticae$:Saa:... aya:cilc;:t1S.1.1kt!"arf.a:

Figura 3 Desvio acionado automaticamente
quando o usuario comete um engano.

Os textos apresentados ern TELA, no entanto, usam tambern os re-
cursos da informatica, permitindo que o usuario rid() apenas navegue pelo
CD, como se ele fosse urn jornal ou uma revista, mas que encontre rapida-
mente nas 45.000 paginas somente aquilo que the interessa. Para isso to-
dos os textos estdo indexados, possibilitando o acesso a qualquer trabalho
publicado, seja por autor, assunto, tabela, grafico, ou mesmo por qualquer
palavra de qualquer texto. Basta clicar no icone "busca", na barra de ferra-
mentas, e depois digitar a palavra ou palavras que deseja encontrar na
caixa de dialog() que se abre. Imediatamente todos os textos que contem
as palavras digitadas comecam a aparecer na tela. A Figura 4 mostra urn
exemplo ern que o usuario pede para que sejam mostrados os textos que
contenham as palavras "identidade" e "heterogeneidade" segundo o crite-
rio de "proximidade" o que significa que o programa mostrard em primei-
ro lugar os textos em que as duas palavras estejam mais proximas uma da
outra. 0 programa permite tambem a busca de parte de palavras (ex.:
todas as palavras que comecam corn "hiper -" ou terminam em "-logia") e
de segmentos maiores que a palavra (ex.: urn sintagma como "analise de
discurso"), permitindo, assim, ampliar ou afunilar qualquer busca.
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Figura 4 Caixa de dialog° para busca indexada

TELA é, urn grande projeto coletivo, feito corn a colaboracao de cen-
tenas de autores que disponibilizaram seus textos o que resultou num acervo
de mais de 2.000 trabalhos individuais. Tern a peculiaridade especial de
ser uma obra em que a maioria de seus leitores a provavelmente formada
pelos autores que contribuiram corn seus trabalhos.

A OKA() PELO SUPORTE ELETR6NICO

0 CD-ROM, como suporte textual, e uma midia voraz, capaz de
compactar numa superficie de 12cm de diametro, mais de 60.000 paginas
tipicas de texto academico, incluindo fotos, graficos e tabelas. 0 gigantismo
inerente da midia eletronica assume proporcoes de portento quando se
compara, por exemplo, o suporte eletronico corn o suporte em papel: o
que cabe num CD ocupa o equivalente a 300 livros de 200 paginas. Corn-
parado corn o papel, o CD tern vantagens enormes, principalmente em
termos de capacidade de armazenamento, mas ha tambern algumas des-
vantagens.

Entre as desvantagens, as duas mais citadas sao a falta de portabilidade
e a baixa definicao de imagens do texto eletronico, quando exibido na tela
do computador. 0 texto eletronico realmente nao da para ser confortavel-
mente lido numa banheira ou numa fila de check-in para pegar urn cartao
de embarque num aeroporto mesmo corn o use de notebooks cada vez
mais leves e potentes. Um livro, o leitor abre e comeca a ler; um computa-
dor, o usuario liga e espera ate que o processo de inicializacao se complete,
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o que as vezes pode levar mais de urn minuto. A clefinicao da pagina im-
pressa em papel tambem e superior a da tela do computador. No mundo
digital, ao contrario do analogico, as letras e imagens sao literalmente
descontruidas em pontos para depois serem reconstruidas pelo usuario.
Esses pontos, que deveriam ficar abaixo da percepcao dos olhos, sao as
vezes claramente visiveis, e a definicao e prejudicada.

Essas desvantagens tambem podem ser mais aparentes do que reais.
Pode-se argumentar, por exemplo; em termos de portabilidade, que e muito
mais facil transportar um CD, mesmo dentro de uma caixa acrilica traditi-
onal (na verdade pode ser acondicionado ate dentro de urn envelope plas-
tico de espessura minima) do que carregar 300 livros. Alem do mais, o
conteado de um CD, por ser uma informacao digitalizada, pode ser trans-
mitido de urn ponto a outro do Planeta, ern urn tempo e a urn custo mini-
mos, comparado ao que seria necessario para transportar 300 livros. Eu,
pessoalmente, doaria corn prazer todos os meus livros, periOdicos e teses,
que enchem varias prateleiras de minha pequena biblioteca, a quern fosse
capaz de digitalize -los para que eu pudesse coloca-los todos dentro do corn-
putador. Pouparia talvez os romances e poemas para, de vez em quando,
ler urn deles a sombra de uma arvore mas o resto desapareceria das prate-
leiras. Nab so ganharia em espaco e portabilidade, como teria tudo auto-
maticamente indexado, permitindo que eu logo achasse qualquer topic°
ou referencia, sem perda de tempo o que normalmente nao me acontece
quando procuro urn texto na prateleira.

0 problema da definicao grafica e tambem relativo; dependendo do
tamanho e qualidade do monitor, muitas imagens podem ter uma aparen-
cia melhor na tela do computador do que no papel, as vezes ate mais colo-
ridas e brilhantes, independentes da luz ambiente. Por ser um texto liqui-
do, o texto informatizado pode tambem ser facilmente ampliado ou redu-
zido, sem perda da definicao, ja que normalmente usa tecnicas de
vetorizacao.

As vantagens do texto impresso em papel parecem depender mais de
fatores circunstancias (ex.: ler na cama para esperar o sono) do que das
qualidades intrinsecas do suporte textual. Quando se le um texto acade-
mico, cujo objetivo a essencialmente pratico, envolvendo a pesquisa e uma
participacao mais ativa do leitor, que muitas vezes le um texto para
aproveita-lo no que esta pesquisando, o suporte eletronico oferece enor-
mes vantagens sobre o texto em papel.
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A maior delas e que o suporte eletronico dilui a fronteira entre a leitu-
ra e a escrita. Como o espaco usado para ler e escrever e o mesmo a tela do
computador e como o texto e liquido, a diluicao do que se le no que se

escreve dd-se de modo natural, limitada apenas pela capacidade do autor
em aproximar textos compativeis. A facilidade da reescrita, montagem e
composicao elimina o plagio e constroi a autoria, removendo as costuras
entre o jd-dito e o nao-dito.

A ESCOLHA DO SOFTWARE

Uma decisao importante na criacao do Projeto TELA, foi a escolha do
software a ser usado para gerenciar o acervo de textos. Tres criterios basi-
cos orientaram essa escolha: idealmente o software deveria ser (1) generi-
co, isto e, disponivel na maioria dos computadores e sem custos adicionais
para o usuario final; (2) nao exigir instalacao no computador para exibicao
dos textos, podendo ser lido diretamente do CD; e (3) mostrar os textos no
formato original.

Inicialmente pensou-se em fazer a conversdo dos arquivos coletados
para arquivos do tipo ".html", que podem ser lidos por qualquer "browser"
(Netscape, Internet Explorer, etc.). Os principais "browsers" estao ja ins-
talados na maioria dos computadores, sao distribuidos gratuitamente e

podem ler os textos diretamente do CD. Tem, no entanto, o inconvenien-
te de alterar a formatacao original dos textos nao so durante a conversao,
mas tambem de um computador para outro, fazendo adaptasoes para cada
configuracao diferente de video.

Depois de varias tentativas e ensaios, optou-se pelo Acrobat Reader
da Adobe Systems. Nao é de use tao generalizado como os "browsers",
mas atende aos tres criterios exigidos. Pode ser incorporado aos "browsers"
como "plug-in", le os textos diretamente do CD, é amplamente usado em
manuais e divulgacao de produtos e, principalmente, mantem a formatas-ao
original dos textos, mostrando-os tais como foram impressos, incluindo,
figuras, numeracao de paginas, notas de rodape, etc. Incorpora ainda al-
guns recursos adicionais que se mostraram extremamente uteis, como urn
completo sistema de indexacao e facilidade de navegacao pelo acervo de
textos.
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Acrobat e apresentado em duas versoes: uma completa (Adobe Acrobat)
para a conversao dos textos em arquivos "PDF" (Portable Document
Format) e uma versa() somente para leitura (Acrobat Reader). 0 Adobe
Acrobat produz documentos que podem ser lidos por diferentes platafor-
mas (Windows, Mac OS e Unix) sem mudar a aparencia original do texto.
O Acrobat Reader, por sua vez, apenas le os textos produzidos pelo Adobe
Acrobat, mas, ao contrario da versao completa, e distribuido gratuitamen-
te pela Adobe Systems, podendo ser baixado pela Internet, o que facility a
publicacao e distribuicao dos textos. Acrobat e apresentado em varias lin-
guas, inclusive em portugues, embora, neste caso, sem o mecanismo de
busca. Uma vez convertido o arquivo, ele pode ser lido em qualquer versao
do programa e em qualquer lingua. Para melhor aproveitamento dos re-
cursos usados na criacao do Projeto TELA, no entanto, recomenda-se o use
de uma versao corn o mecanismo de busca (espanhol, ingles, frances, etc.),
inexistente em portugues.

A APRESENTAcA0 DO ACERVO: DO ESTATICO AO DINAMICO

Uma das grandes preocupacoes na elaboracao do projeto TELA foi
como organizar e apresentar os textos na tela do computador facilitando
ao maxim° a leitura e a pesquisa nos milhares de paginas que compoem o
acervo. 0 leitor deveria nao so encontrar o que desejasse da maneira mais
rapida possivel, mas tambem nao se desorientar dentro das inumeras ca-
madas de texto que formam hipertexto do Projeto TELA.

A metodologia basica consistiu, inicialmente, da coleta dos textos e,
posteriormente, da organizacao desses textos.

A coleta dos textos partiu de uma chamada de trabalhos dentro dos
moldes tradicionais, seguida de contatos pessoais corn organizadores de
congressos, editores de periOdicos, autores de trabalhos, incluindo prefe-
rencialmente textos que ja tivessem passado por algum processo de avali-
acao como teses de doutorado e dissertacoes de mestrado ja defendidas.
Na medida em que o acervo foi aumentando, possibilitando a demonstra-
cao do programa em congressos e encontros de professores, aumentou tarn-
bem a receptividade ao projeto. 0 salto mais rapido foi das 10.000 para as
40.000 paginas, corn a incorporacao, entre outros textos, dos anais do
GELNE (Grupo de Estudos Lingiiisticos do Nordeste), CELSUL (Circulo
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de Estudos Lingilisticos do Sul), ABRALIN (Associacao Brasileira de Lin-
ASSEL (Associacao de Estudos da Linguagem do Rio de Janeiro)

e varias teses de doutorado.

Para a organizacao dessas dezenas de milhares de paginas experimen-
taram-se diferentes abordagens. Chegou-se a conclusio de que ha duas
estruturas hierarquicas possiveis para a apresentacao de textos em suporte
eletrOnico: a hierarquia estatica e a hierarquia dinamica.

A hierarquia estatica e aquela que caracteriza a apresentacao de textos
em papel, podendo obviamente tambem ser apresentada em suporte ele-
trOnico. Segue o modelo de uma arvore invertida, partindo do tronco para
as folhas, de acordo corn a taxonomia pre-estabelecida pelo compilador
dos textos. Quando o leitor chega para iniciar a consulta, a estrutura dos
tOpicos e as relacoes entre eles ja estao estabelecidas, cabendo portanto ao
leitor adaptar-se e orientar-se por essa estrutura para chegar ao que deseja.

A hierarquia dinamica nao e pre-estabelecida pelo compilador do acer-
vo; estrutura-se e reestrutura-se a cada consulta que o leitor faz e so
possivel em suporte eletronico. Nao ha menus estaticos que inicialmente
descem na tela para a escolha do leitor. A interacao inicia-se por caixas de
dialogo ("dialogue boxes") e a relacao menu/escolha e invertida: primeiro
o leitor escolhe, digitando na caixa de dialog() o que deseja pesquisar; de-
pois aparece o menu, estruturado a partir do que o leitor deseja. A grande
vantagem dessa hierarquia dinamica é que os textos mais pertinentes aos
interesses do leitor sao sempre colocados no topo.

0 Adobe Acrobat apresenta uma abordagem para a hierarquizacao dos
textos que é extremamente simples na sua concepcao e ao mesmo tempo
extremamente eficaz nos resultados, baseada no criterio da proximidade:
os textos em que as palavras escolhidas pelo leitor estao mais proximas
uma da outra sdo mostrados em primeiro lugar. Alem de sintagmas sim-
ples ( "ensino "), e possivel tambem usar sintagmas complexos ("ensino de
linguas estrangeiras") e mesmo parte de palavras ( "ensin * ", "*eira",--?iztran*") ou seja, segmentos iniciais, medios e finais de palavra. Isso per-
mite nao so refinar a pesquisa atraves de intimeras combinacoes e chegar
exatamente ao topic() que se deseja da maneira mais rapida possivel, mas
tambem possibilita a investigacao de aspectos puramente lingiiisticos, como
listar as palavras do acervo que contenham urn determinado prefixo, sufi-
xo, radical, rima, etc.
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Imimeros outros projetos de acervos eletronicos foram examinados,
incluindo as versoes digitais de periOdicos academicos (Tesol Quarterly; Theory
into Practice), acervos de obras literarias (Library of the Future; World Literary
Heritage), colecoes de jornais e revistas (CD-ROM Folha 97; Time Almanac
of the 20th Century; Super Interessante, 10 Anos de Revista em um CD-ROM;
Exame, o Melhor dos Anos 90), enciclopedias (Compton's, Enciclopedia Interativa,
Encarta, Infopedia, Barsa), CD-ROM's de congressos (Reunides Anuais da
SBPC, CELSUL, CELLIF; ABRALIN, ANPOLL), bases de dados (Eric,
Sociological Abstracts, MLA), etc. A maioria desses acervos apresenta uma
combinacao das duas estruturas hierarquicas (estatica e dinamica), mas
muitos ainda usam programas especificos que precisam ser instalados no
computador para que os textos possam ser vistos. Na medida em que se
instala urn CD depois do outro, cada urn exigindo um programa diferente
para ser lido, nao so ocupando espaco no computador mas apresentando
uma interface diferente e conseqiientemente exigindo uma aprendizagem
do usuario, fica clara a vantagem de um programa generic°, comum para
a leitura de todos os CDs. Essa foi a primeira conclusao a que se chegou
depois da analise de todos esses projetos.

A segunda conclusao foi de que se deveria usar as duas hierarquias,
tanto a dinamica como a estatica. Permite-se, assim, ao leitor percorrer os
menus estaticos, "folheando" o acervo como se fosse uma revista ou livro, e
da-se tambem a oportunidade de usar as caixas de dialog°, possibilitando
os menus dinamicos por onde se chega exatamente ao que se deseja ler.
Enfatiza-se, no entanto, nas instrucoes iniciais do Projeto que, para me-
lhores resultados, o leitor deve usar a segunda opcdo.

0 use das duas hierarquias estatica e dinamica , combinado coin deta-
lhes acrescentados durante a compilacao do acervo, di ao Projeto TELA,
varias opcoes de navegacao, tentando manter o melhor equilibrio possivel
entre o especifico e o geral. Mesmo quando o leitor encontra especifica-
mente aquilo que deseja, ele pode, querendo, ter uma visao mais geral de
outros textos que estao ao redor daquele texto mostrado na tela. Ao ler
uma tese de doutorado, por exemplo, o leitor tern na sua frente, simulta-
neamente, o texto que esta lendo, o titulo do capitulo em destaque e a
estrutura da tese corn os titulos dos outros capitulos. Se o texto for urn
trabalho apresentado ern congresso, ele tern uma visao dos outros titulos e
pode chegar, corn dois cliques de mouse, aos detalhes necessarios para a
referencia bibliografica do trabalho, apresentado como urn decalque ama-
relo colado sobre o texto, sem afetar sua apresentacalo grafica.
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A decisao sobre o que expor na tela e o que ocultar quando o texto
esti sendo lido so foi tomada depois de varias tentativas, onde se tentou
chegar ao maxim° possfvel de informacao sem congestionar a tela corn
muitos detalhes. Em principio, observou-se que quanto mais informacao,
menos necessidade de aprendizagem por parte do leitor no use do progra-
ma, mas mais congestionamento na tela. Para conseguir o equilibrio entre
essas tres variiveis, optou-se as vezes por ocultar a informacao acessoria,
deixando no entanto uma pista para que o texto oculto pudesse ser acessado.

A Figura 5 mostra parte de uma pagina corn menos detalhes, no caso
sem a sugestao de referencia bibliografica e sem o painel de navegacao a
esquerda. 0 leitor, querendo, clica sobre o decalque (de cor amarela na tela
do computador) e a sugestao de referencia bibliogrifica aparece (Figura 6),
permitindo, por exemplo, que o leitor tole o texto no trabalho que estiver
digitando demonstrando tambem o que se falou acima sobre a diluicao da
fronteira entre o ler e o escrever. Se o leitor, por outro lado, clicar no Icone
do painel de navegacao, na barra de ferramentas superior, a coluna de
marcadores desce a esquerda da tela, permitindo que o leitor visualize tarn-
!Dem as secoes gerais dos anais do congresso onde esti publicado o traba-
lho. Clicando no sinal positivo ( +), os trabalhos de cada secao sao mostra-
dos, corn destaque em inverso para o trabalho que esti sendo lido, permi-
tindo, assim, ao leitor uma visao geral dos trabalhos do congresso.
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Figura 5 Tela corn menos detalhes
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xcg-
f!,!

Outra decisao que so foi tomada depois de varias tentativas inclula a
questdo do que deveria ser inicialmente mostrado ao leitor. Havia dois
extremos: (1) mostrar o maximo de detalhes, congestionando a tela, como
na Figura 6, e deixando a limpeza por conta do leitor; ou (2) mostrando o
minim() de detalhes (Figura 5), para que o leitor expandisse como desejas-
se. Mais uma vez, optou-se pelo meio termo, retirando o que parecia obs-
truir a leitura, como texto sobre texto no caso da referencia bibliografica, e
deixando a informacao que nao obstruia, como o painel de navegacao a
esquerda. Os textos, portanto, iniciam automaticamente neste meio ter-
mo, permitindo ao leitor aumentar ou diminuir o detalhamento conforme
suas necessidades ou preferencias.

Os usos do Projeto Tela

TELA foi inicialmente projetado unicamente para pesquisa, facilitan-
do o acesso kdocumentos que ficam muitas vezes restritos a bibliotecas
locais, sem a divulgacao que merecem. A medida, porem, que se comecou
a testar e a usar o projeto, descobriu-se que ele tambem pode ter outras
finalidades, inclusive para levantamento de dados estatisticos. Entre essas
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finalidades, destacam-se freqiiencia de citacoes, tendencias da area e estu-
dos lingiiisticos.

E obvio que a principal finalidade do Projeto TELA e a pesquisa bibli-
ografica; nenhuma outra fonte eletronica no Brasil reline num so lugar
tanta informacao sobre uma determinada area de conhecimento como o
Projeto TELA. Sao dezenas de milhares de paginas totalmente indexadas e
cobrindo praticamente tudo que interessa aos pesquisadores da area sob
diferentes perspectivas, incluindo tOpico (ex.: lingua materna, lingua es-
trangeira, analise de discurso, sintaxe, fonologia, estrategias de aprendiza-
gem, etc.) e tipos diferentes de publicacao (teses, livros, periOdicos, anais,
etc.). Apresenta nao so as fontes onde os textos podem ser encontrados,
mas os prOprios textos, em versao integral, facilitando a citacao, que nem
precisa ser digitada basta copiar e colar. Alem do texto para citacao, a
prOpria referencia de muitos trabalhos e tambem facilitada, como mostra a
Figura 6.

Na medida em que se testava o Projeto TELA, descobriu-se que ele
tambem tinha inumeras outras finalidades. Sendo urn arquivo eletronico,
permite, corn relativa facilidade, varios tipos de levantamentos de dados
sobre os mais diversos topicos. 0 Quadro 1 mostra alguns exemplos de
possiveis levantamentos, incluindo tendencias, autores, associacoes cienti-
ficas e institurcoes de ensino superior. 0 escore apresentado neste quadro
nab indica um numero absoluto (o total de citacoes no acervo), mas um
numero relativo ao numero de segmentos existentes no projeto. Se urn
autor, por exemplo, for citado mais de uma vez em urn mesmo trabalho,
conta como uma unica citacao. 0 numero maxim° possivel para cada item
é 100. 0 quadro nao revela necessariamente os itens mais citados em todo
o acervo mas apenas os que foram pesquisados, partindo de itens previa-
mente selecionados.

A preferencia pelo uso de escores relativos é a maior validade dos re-
sultados proporcionada por essa metodologia. Embora seja tambem possi-
yel fazer a pesquisa em termos absolutos, levantando o numero total de
citacoes em todo o acervo, o uso de escores relativos proporciona urn resul-
tado mais confiavel. Isso pode ser percebido, por exemplo, verificando o

numero de ocorrencias da palavra ABRALIN. Ern termos absolutos ela
citada mais de 1.000 vezes, mas esse escore elevado deve-se ao fato de esta
palavra fazer parte do rodape do Boletim da ABRALIN, onde e citada em
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Quadro 1 Exemplos de algumas citacoes levantadas
do acervo do Projeto TELA

Topicos Escore relativo
Aprendizagem de linguas
Interacdo em sala de aula
Sintaxe
Alfabetizacio
Aprendizagem do ingles
Aquisicao da L2
Aprendizagem do espanhol
Reescritura
Aquisicao da Ll

59
49
40
36

31

30
25

14

10

Nomes citados Escore relativo
Marilda Cavalcanti
Luiz Paulo Moita Lopes
Maria Antonieta Alba Celani
Angela Kleiman
Francisco Gomes de Mattos

30
27

24

20

17

Associacoes cientificas Escore relativo
ABRALIN
ALAB

SB PC

ABRALIC

19

9

9
5

Universidades Escore relativo
PUC-SP
UNICAMP
UFRJ
PUC-RS
UFMG
USP
UFRGS

58

50
38

35

31

30
27
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cada uma das 867 paginas. Ja em termos relativos, todas as citacoes que
ocorrem no Boletim da ABRALIN, ficam reduzidas a apenas uma citacao.
0 criterio pode parecer demasiadamente rigoroso, mas na medida em que

usado corn todos os itens, produz urn resultado mais confiavel, mostran-
do, por exemplo, que, em comparacao corn as outras sociedades cientifi-
cas, a ABRALIN e mais citada no Projeto TELA.

Esses resultados sao proporcionados automaticamente pelo progra-
ma, bastando que o usuario digite uma palavra ou combinacao de pala-
vras. E possivel tambem uma contagem manual dos itens, avaliando quando
a ocorrencia deve ser ou nao considerada uma citacao (descartando, por
exemplo, as ocorrencias que aparecam em cabecalhos ou rodapes). Essa
metodologia, ainda que manual e mais demorada, e tambem facilitada
pelo programa, na medida em que mostra automaticamente cada citacao
para a avaliacao do pesquisador o que so e possivel em texto corn suporte
eletronico.

Finalmente, e tambem possivel fazer uma pesquisa puramente lin-
giiistica do acervo que compoe o Projeto TELA, considerando aspectos
lexicais, sintaticos, morfolOgicos, etc. ainda que o Projeto nao tenha sido
planejado corn essa finalidade. Em urn estudo da anafora, por exemplo,
pude verificar rapidamente a hipOtese de que o sintagma nominal, quando
ligado aos possessivos seu, sua, seus, suas pela conjuncao coordenada e, e o
antecedente desses possessivos (a lingua materna e seu ensino, a norma e sua
violaciio, o amor e seus misterios, a sociedade e suas tensoes). Posso verificar tam-
bem que a expressao "analise do discurso" e 2,5 vezes mais freqiiente do
que "analise de discurso".

0 Acrobat Reader oferece intimeros recursos de pesquisa, que possibili-
ta intimeras formas de busca. E possivel pesquisar nao so atraves da lOgica
booleana, usando diversas combinacoes de "e" e "ou", mas tambem usan-
do combinacoes de diferentes palavras e mesmo parses de palavras.

CONCLUSAO

0 texto em suporte eletronico oferece vantagens e desvantagens sobre
o texto impresso em papel. Dependendo dos objetivos corn que o texto
lido, essas vantagens podem ser maiores ou menores. No caso do texto
academico, cujo objetivo de leitura e principalmente a pesquisa biblio-
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grafica, as vantagens superam em muito as desvantagens, tanto em quan-
tidade como em qualidade. Em termos de quantidade, o suporte eletroni-
co permite estocar, em urn unico CD, o equivalente a 60.000 pAginas de
texto; em termos de qualidade, permite que o texto seja totalmente
indexado, de modo que qualquer topic°, autor ou mesmo palavra possa
ser rapidamente acessado, facilitando a consulta. 0 uso de hierarquias di-
namicas, construidas durante a consulta, ao inves das hierarquias estaticas,
sedimentadas durante a producao, pode dar ao leitor uma preciosa econo-
mia de tempo, na medida em que automaticamente reordena os textos por
ordem de relevancia, colocando em primeiro o que e mais pertinente a
consulta do leitor.

Demonstraram-se, neste trabalho, algumas diferencas basicas entre o
texto eletronico e o texto impresso em papel. Para isso, usou-se como exem-
plo ao mesmo tempo em que se o descreveu o Projeto TELA (Textos em
Lingaistica Aplicada), que reune em CD-ROM cerca de 45.000 paginas
de texto nas areas de Lingaistica e Lingiiistica Aplicada. Mostraram-se as
varias maneiras como o texto que comp& o acervo do Projeto na verdade
um hipertexto pode ser consultado, corn vArias opcoes de navegacao. Des-
creveu-se tambem o que foi a feitura do Projeto TELA, desde a coleta dos
dados, reunindo mais de 2.000 trabalhos, ate a organizacao e compilacao
final, incluindo algumas opcoes criticas como facilidade de uso, sem neces-
sidade de aprendizagem pelo usuArio, escolha de software generic° e apre-
sentacao dos textos em seu formato original.

Na medida que se foi compilando e testando o Projeto, descobriu-se
que ele tern mais usos do que foi originalmente planejado, incluindo nao
apenas a pesquisa bibliografica, mas tambem levantamentos estatisticos,
ja que inumeras contagens podem ser automaticamente realizadas. Entre
esses levantamentos, por exemplo, podem ser verificados quais sao os au-
tores mais citados, as tendencias da area, as instituicoes de ensino superior
e sociedades cientificas mais freqiientemente mencionadas, etc. Mesmo
pesquisas puramente lingiiisticas podem tambem ser realizadas corn os
recursos de busca inseridos no programa que gerencia o acervo de textos
do Projeto TELA.

Finalmente, um aspecto que surpreendeu e que tambem nao estava
planejado, foi a receptividade ao Projeto, durante sua compilacao. TELA
uma obra essencialmente coletiva, feita da colaboracao de centenas de au-
tores que generosamente enviaram seus trabalhos.

Recebido em agosto de 2000
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A PREPARAcii0 DE UMA REVISTA GERAL

(The Preparation of a General Journal)

Leila BARBARA, M. Aparecida CALTABIANO & Sumiko N. IKEDA

(PUCSPIDELTA)

0 presente relato tern como objetivo apresentar a experi'encia da Co-
missao Executiva da D.E.L.T.A. na preparacao desta revista cientifica. Fa-
laremos das caracteristicas gerais da Revista no que se refere a informacoes
sobre os autores, o conselho editorial, os custos, bem como sobre dificul-
dades e acertos.

A revista D.E.L.T.A., considerada urn dos mais antigos periOdicos bra-
sileiros ininterruptos, foi planejada em 1984, dentro do Programa de P6s-
Graduacao em Lingiiistica Aplicada, por urn grupo de professores, na epo-
ca todos pertencentes a PUC de Sao Paulo: Kanavillil Rajagopalan, Mary
A. Kato, Fernando Tarallo e Leila Barbara. Lancada como uma publicacao
da PUC, a Revista foi idealizada para preencher uma lacuna: a area nao
possuia um periOdico de ambito nacional. Em 1986, a convite da ABRALIN,

a Revista tornou-se publicacao oficial dessa Associacao.

0 objetivo primeiro da Revista era ser uma publicacao corn
representatividade nacional, servindo a comunidade de lingiiistas do pais,
e nao apenas uma revista da PUCSP. Essa meta foi alcancada, sendo a
D.E.L.T.A. reconhecida pela comunidade de lingiiistica e lingaistica apli-
cada do Pais. Em 1996, uma consulta levada a efeito pelo CNPq, que na
area de Letras e Lingiiistica foi coordenada pelo prof. Marcuschi, apontou
as melhores revistas brasileiras em cada area na opiniao dos pesquisadores.
De posse desses dados, a FAPESP, selecionou, em 1997, as 35 mais indicadas,

que entraram no Projeto Scielo. A revista D.E.L.T.A. foi a (mica da area de
Lingiiistica e Letras, e esta disponivel on line (www.scielo.br).

D.E.L.T.A., 17:EsPEciAL, 2001 (137-144)
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Quadro 1: Atualizado em 2001, contendo a distribuicao
dos autores por tipo de instituicao ate 17:1

Universidades N.° de trabalhos N.° de trabalhos
por grupo

PUCSP 44
Demais Us. Pontificias 13

Total PUCs 57
Unicamp 58
Demais Us. Estaduais de SP 17
Total Us. Estaduais de SP 75
Universidades Federais 83 124
Universidades Estrangeiras 45 45
Universidades Particulares 5 5

Total Geral 306

O quadro acima mostra as instituicoes a que estao filiados os autores
dos trabalhos publicados na D.E.L.T.A.. Podemos observar que sao as uni-
versidades federais as mais representadas na revista, seguidas pelas PUCs e
pelas 3 Universidades Estaduais do Estado de Sao Paulo, sendo tambem
alto o numero de colaboracoes de universidades estrangeiras (45 traba-
lhos). Quanto as universidades estaduais, 58 dos 75 trabalhos do setor
foram desenvolvidos na UNICAMP. Das PUCs, corn 57 trabalhos, 44 tern
sua origem na PUC de Sao Paulo. Estes indices evidenciam a politica da
revista e apontam para a pertinencia de ela ser patrocinada pela ABRALIN:

publicada no Brasil, por uma instituicao especifica, mas é uma revista
claramente nacional, nao local. Os colegas de todos as instituicoes sao convida-
dos a submeter seas trabalhos e encaminhar noticias de suas publicacoes.

Outra significativa evidencia do carater nacional da D.E.L.T.A. e seu
Conselho Editorial, de constituicao diversificada, tanto em termos de repre-
sentacoes institucionais, como no que diz respeito as areas de especializacao
dos conselheiros e corn uma boa representacao internacional sendo constan-
te a representatividade desses conselheiros ern termos de reconhecimento aca-
demico. Dos 57 Conselheiros atuais, ha 7 representantes de universidades
Pontificias, sendo 5 da PUC de Sao Pa Lilo; dos 21 provenientes de Universida-
des do Estado de S.Paulo, 14 sao da Unicamp; de universidades estrangeiras
contamos corn 17 representantes europeus, 10 americanos (abrangendo a
America do Norte, corn a maioria, a Venezuela, a Colombia) e 2 da Asia.
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Quadro 2: Distribuicao dos conselheiros no ano 2.000

Universidades N.° de
Pareceristas

N.° de Pareceristas
por grupo

PUCSP 5

Outras Universidades Pontiffcias 2
Total PUCs 7
Unicamp 14
As outras 2 Universidades Estaduais
de SP

7

Total Univs. Estaduais de SP 21
Universidades Federais 22 22
Universidades Estrangeiras 29 29
Universidades Particulares 2 2
Total Geral 81

A Revista di grande importancia a escolha dos membros do Conselho
Editorial e aos procedimentos utilizados para a selecao de trabalhos. Pro-
cura propor para membros do Conselho pesquisadores de instituicoes di-
versas, brasileiras e estrangeiras, reconhecidos em sua area de pesquisa e
especialistas nas diversas areas de investigacao desenvolvidas pelos seus
colaboradores o que provavelmente corresponde as areas mais investigadas
no Brasil procurando adeq.uar o ntimero de especialistas por area a de-
manda corrente em cada period°. Quanto aos procedimentos para escolha
dos conselheiros, a Revista levanta nomes de pesquisadores; consulta in-
formalmente programas de pos-graduacao, conselheiros, colaboradores e a
direcao da ABRALIN e encaminha a relacao para homologacao do Conse-
lho da ABRALIN que, via de regra, a homologa sem alteracoes.

A principal funcao do Conselho é avaliar os trabalhos propostos para
publicacao talvez a parte mais penosa, mas sem dtivida fundamental, da
organizacao de uma revista cientifica. Tern sido amplamente partilhado
pelos conselheiros que contribuem ou contribuiram corn a Revista, o ob-
jetivo inicial e permanente de manter o alto nivel da D.E.L.T.A. e exercer
o que reputamos seja funcao de uma boa revista cientifica: servir a comu-
nidade, publicando apenas bons trabalhos e partilhar experiencia e conhe-
cimento corn os autores, e assim contribuir para o aprimoramento dos
trabalhos publicados e o desenvolvimento daqueles que ainda nao estao
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em condicoes de publicacao. Alum de preencher urn formulario minucio-

so, os conselheiros, em suas avaliacoes, tern sido prOdigos em sugestoes
para o aperfeicoamento dos trabalhos, nao se furtando a emitir pareceres
sobre mais de uma versa° de alguns deles.

A indicacao dos pareceristas dois para a avaliacao de um trabalho
especifico é feita pela Editoria Executiva; quando um conselheiro acha que
se faz necessario substabelecer urn trabalho a outro especialista, ele, e so-
mente ele, pode faze-lo, seguindo procedimento semelhante aos que le-
yam a indicacao de conselheiro e informando a Editoria para efetivar o
substabelecimento; tern sido freqiiente a inclusao desses conselheiros ad
hoc em listas de propostas de novos conselheiros. Para cada trabalho, bus-
ca-se indicar pelo menos urn especialista da area ou de area prOxima, e
dada a alta qualidade dos conselheiros e a amplitude do public° da Revis-
ta, a desnecessario que os dois pareceristas sejam especialistas na area espe-
cifica do trabalho. Tendo o trabalho recebido parecer favoravel dos dois
pareceristas, ele e publicado; se ha discrepancia entre os pareceristas, o
trabalho e encaminhado a um `tertius'. Apos a avaliacao, o trabalho e devolvi-

do ao autor para modificacoes que podem ser minimos ou substanciais.

A Editoria Geral a presentemente ocupada por Leila Barbara e
Kanavillil Rajagopalan e, diretamente ligadas aos editores, ha uma secre-
taria e uma tesoureira que contam corn os servicos de assistentes de secre-
taria e de formatacao. A Comissao Executiva, constituida por academicos,
incluindo os editores gerais, a secretaria, a tesoureira, e responsavel pela
execucao da Revista. A secao de Retrospectiva é competencia da presiden-
cia da ABRALIN, desde que nos associamos a ela e, nesse caso, pelo menos
o contacto formal corn autores e feito pelo/a Presidente da ABRALIN, ou
alguem por ele/a indicado/a. Freqiientemente sao publicados trabalhos
apresentados nos encontros pelos especialistas convidados para plenarias
da ABRALIN; outras vezes sao feitas propostas pela Editoria a Diretoria
alum de serem examinadas propostas de autores.
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Quadro 3: Fluxo de trabalhos de
1997 a julho de 2000, inclusive

Sessio 1997 1998 1999 lo. Sem.
de 2000

Total

Artigos 19 11 10 9 49
Retrospectivas 2 3 5

Debate 31 3 1 7

Squibs 2 1 2 1

Resenhas 1 4 9 2 16

Entrevista 1 1 2

Perspectivas 3 3

Trabalhos recusados 9 2 4 15

Trabalhos publicados 14 19 12 45
Trabalhos em processo de avaliacao
ou previstos para publicacio

13 12 25

Trabalhos enviados/submetidos 26 21 29 12 88

0 quadro acima resume o fluxo de trabalho nos tiltimos anos. De 88
recebidos, 50 foram publicados e, dos 30 restantes, 15 foram recusados. 0
baixo ntimero de recusas categoricas e evidencia do trabalho cuidadoso dos
conselheiros sao exarados pareceres minuciosos, e quando o trabalho
evidencia potencialidade é permitida a sua reformulacao como foi menci-
onado acima. 0 trabalho recusado, se for reapresentado, amplamente
reformulado, sera re-analisado seguindo novamente todo o processo ante-
rior; ja tivemos oportunidade de ver publicados em outros veiculos alguns
trabalhos recusados, corn nota de agradecimento ao parecerista da
D.E.L.T.A. pelo feedback recebido. A situacao de carteira de trabalhos em
tramitacao compreende uma reserva de material para urn ano e meio; este
é tambem o tempo que os procedimentos pre-publicacao costumam con-
sumir mesmo que, sempre que possivel, a troca de correspondencia ser
feita por e-mail, para agilizar o processo.

0 contigente maior de trabalhos propostos sem inducao é de artigos;
nos 3 tiltimos anos, dos 88 trabalhos avaliados, 49 foram Artigos. As de-
mais secoes da Revista em geral demandam inducao. As Retrospectivas,
como ja foi dito, costumam ser convidadas pela ABRALIN. Resenhas tam-
bem sao em geral conseguidas por solicitacao, a nossa comunidade parece
ainda nao esta aberta para a importancia da resenha, que tern a vantagem
de publicacao rapida e fornecimento de muita informacao a comunidade:
bibliografia nova, avaliacao sobre essa bibliografia. Debates e Squibs sao
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muito setorizados parece haver realmente muita resistencia na sua pro-
posicao. Sao muito poucas as instituicoes ou colegas que enviam informa-
coes ou notas sobre eventos e novas publicacoes as publicadas tern sido
resultado de solicitacao ou coleta explicita da editoria; estas sao as Unicas
secoes da revista que nao sao submetidas a conselheiros.

Cabe-nos ainda uma palavra sobre os numeros especiais. Sua origem
se deveu a grande quantidade de artigos que, num determinado momen-
to, tivemos em carteira. Mas novas aberturas vieram; eles sao uma oportu-
nidade para temas especificos, vozes especiais, eventos especiais e homena-
gens. A Revista pode delegar sua organizacao ou pode ela mesma organiza-
los ; pode atender pedidos, caso em que faz ampla consulta a Conselheiros.
Ate agora tivemos dois ntimeros em homenagem a Fernando Tara llo
fundador da Revista; um em homenagem a Ataliba de Castilho, que fez
renascer o projeto da Norma Urbana Culta; urn numero em homenagem
aos 30 anos da ABRALIN. Este numero, organizado por Ataliba Teixeira
de Castilho, contem material que ele pretendia publicar sobre a pesquisa
lingiiistica no Brasil ao qual, corn sua anuencia, acrescentamos alguns con-
vidados na area da Lingiiistica Aplicada, o que resultou num volume de
450 paginas, correspondendo a mais de 2/3 do que a Revista se prop& a
publicar por ano. 0 numero especial de 2.000, organizado por Charlotte
G., Jairo Nunes e Eduardo Raposo, homenageia a Mary Kato, uma das
fundadora da revista e lingiiista reconhecida internacionalmente e contem
artigos de parceiros de Kato no seu trabalho na Unicamp. Ja esta planeja-
do um numero em homenagem a Mattoso Camara Jr., por ocasiao do cen-
tenario de seu nascimento, organizado por Cristina Altman. Houve um
numero especial destinado ao resumo dos trabalhos publicados nos pri-
meiros 10 anos da Revista D.E.L.T.A. e outro que foi dedicado a vinda de
Noam Chomsky ao Brasil uma edicao bilingiie contendo as conferencias
do grande lingiiista no Pais, em 1996.

A tiragem da D.E.L.T.A. e de 1000 exemplares. Dos 570 socios pre-
vistos pela ABRALIN, 180 estavam em dia corn suas anuidades em 1999.
Ha um numero razoavel de assinaturas avulsas, 120 no momento, por
volta de 100 exemplares em permuta nacional e internacional e urn nu-
mero semelhante de doacoes principalmente a bibliotecas e associacoes,
alem dos volumes encaminhados a Autores e Conselheiros. 0 total de sai-
da previsto e de 890 exemplares por numero. Sao freqiientes as campa-
nhas para conseguir novos leitores quer sOcios da ABRALIN, a meta
principal, quer assinantes diretos.
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A revista teve inicio corn a ajuda da Fapesp, a qual, ja no segundo ano,
foi substituida pelo CNPq, a principal agencia a subsidiar revistas cientifi-
cas brasileiras. Esse subsidio nunca foi interrompido e no ano 2.000
corresponde a R$20.000,00 anuais. As assinaturas diretas e as vendas avulsas
correspondem atualmente a cerca de R$4.800,00; as assinaturas da
ABRALIN estao previstas ern R$4.662,00 correspondendo a metade da
anuidade de cada sOcio mais metade do custo do correio. Isto significa uma
receita de R$ 29.468,00, tomando por base o ano de 2.000. Para a efetivacao
da Revista e fundamental a contribuicao da PUCSP, que, de varias manei-
ras, diretas e indiretas, arca corn a maior parcela dos custos: essas despesas
incluem horas contratuais de professores e de funcionarios para se dedica-
rem a Revista, material de consumo urn grande numero de xerox , im-
pressao de varias versoes dos artigos e da prOpria revista, correio e corres-
pondencia em geral, alem de equipamento e local. A receita direta da
Revista costuma cobrir os servicos graficos, tendo o ano de .1999 sido ex-
cepcional face ao tamanho do numero especial que ultrapassou de muito o
orcamento.

Assim, o custo medio por volume corresponde a R$70,00, projetan-
do-se a venda de toda a tiragem, o que nao acontece nem tendo em vista o
saldo de volumes e os volumes doados e os distribuidos a autores e conse-
lheiros.

A diferenca entre receita e despesa e coberta pela PUCSP e incluida
no orcamento do Programa de Lingiiistica Aplicada, que e responsavel
pela Revista. Tudo isso é compensado pelo servico que, acredita-se, a
D.E.L.T.A. esta prestando a lingiiistica e a lingiiistica aplicada brasileira,
quer na publicacao de trabalhos de pesquisadores brasileiros, quer de cole-
gas de outras paragens e tambem na divulgacao desses trabalhos nos me-
lhores indexadores internacionais LLBA (Linguistics and Language
Behavior Abstracts), Linguistics and Language Behaviour Abstracts
Database, MLA (Modern Language Association) Directory of Periodical,
International Bibliography, Sociological Abstracts, ULRICH's International
Periodicals Directory aos quais este ano se junta o ERIC.
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NORMAS PARA APRESENTAcA0 DOS TRABALHOS

Os trabalhos submetidos a D.E.L.T.A. devem ser enviados:
em tres vias impressas, corn paginas numeradas, duas delas sem nenhuma informacao que identi-
fique a autoria. Em folha a parte, devem vir urn titulo em portugues e um 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 maiUsculas, devem ser
seguidos da flack) por extenso;
em disquete, digitados em programa Word-for-Windows recente, sem formatacao alem de para-
grafo; deve ser colada, no disquete, uma etiqueta contendo o nome do/a autor/a, o titulo do
trabalho e o programa utilizado. 0 disquete nao sera devolvido a/o autor/a, que deve manter seu
arquivo para as eventuais 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 e nao numeracao. As notas nao devem ser utilizadas para referencia bibliogra-
fica. As referencias devem ser feitas no corpo do trabalho segundo o exemplo: como diz Chomsky
(1995:152)...; referencias apos citacao: ...(Chomsky 1995:152); no caso de parafrase (cf.: Chomsky
1995:152). Nunca usar idem ou idem, ibidem.
Enfase: usar italic°, nab sublinhar.
Tabelas, graficos, desenhos, quadros e arvores devem ser encaminhados, tambern separadamente,
em versao 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 maiUsculas.
Abstract/Resumo: datilografados em italic°, precedidos da palavra ABSTRACT ou RESUMO, em
duas versoes de cerca de 100 palavras, uma em ingles e uma em portugues. Recomenda-se que
sejam 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 au-
totes devem estar em ordem alfabetica, sem numeracao das entradas e sem espaco entre as referen-
cias. 0 principal sobrenome de cada autor é seguido de virgula e do nome e sobrenomes. 0 nome
de outros autores, quando houver, ou dos organizadores da obra de onde foi retirado o artigo,
precedem o sobrenome. 0 titulo de livro (precedido de IN:) ou revista deve vir em italic° corn
todas as iniciais em maitiscula e o nUmero de revista em negrito. Na segunda entrada de urn
mesmo autor, seu nome a substituido por urn tract) de 5 toques. Data identificadora da obra, entre
pontos apos o nome do autor (outras datas relevantes, no final da entrada). Mais de uma obra no
mesmo ano, distinguidas pelas tetras a, b, etc apos a data. Ex.: Labov, William. 2001. Principles of
Linguistic Change. Massachusetts/Oxford: Blackwell. Lobato, Lucia. 2000. Formal features and
parameter setting: A view from Portuguese past participles in romance future tense. D.E.L.T.A.
16/Especial: 99-128.
Oliveira, Marco Antonio & Maria Luiza Braga. 1997. On Focussing sentences in Brazilian Portuguese.
In: Gregory R. Guy, Crawford Feagin, Deborah Schiffrin & John Baugh. Eds.. Towards a Social
Science of Language. Vol.2: Social Interactional Discourse Structures. Amsterdam: John Benjamins.
Anexos: caso existam, devem ser colocados depois das referencias bibliograficas, precedidos da
palavra Anexo. Para anexos que constituam textos originais ja publicados, enviar em formato final
para ser fotografado e incluir refer'encia bibliografica completa, 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 esta
impresso o contrario. Os trabalhos submetidos a D.E.L.T.A nao devem, sob hipotese alguma, ser
retirados depois de iniciado o processo de avaliacao.
Tamanho: ARTIGO: ate 10.000 palavras; se tiver graficos e/ou anexos, o conjunto nao deve ultra-
passar 27 paginas. RETROSPECTIVA, DEBATE: ate 12.000 palavras. QUESTOES E PROBLE-
MAS: ate 6.000 palavras. RESENHA: ate 3.600 palavras e NOTAS DE LIVROS ate 2.000
palavras.
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INSTRUCTIONS FOR PRESENTATION OF THE CONTRIBUTIONS

Papers submitted to D.E.L.T.A. should be sent: in floppy disk, typed in WORD for Windows with
no format other than paragraphs, and three paper copies. The label on the floppy disk must specify
the author's name, tittle of the paper, author's affiliation and version of word-processing programme
used. To guarantee anonymity when sent to referees, in two of the printed copies, the name, affiliation
and other references that may identify the author must be omitted. The floppy disk will not be
returned to the author. Therefore, please keep back-up copy for the modifications that may be
suggested by referees.
Foot-notes: located at the bottom of the page, numbered from 1. Should there be a foot note in the
tittle it is to be introduced by an asterisc (*) and must not be numbered. Foot notes should not be
used for bibliographical references. References should be made within the text as in: Chomsky
(1995:152)...; after a quotation use: ...(Chomsky 1995:152); when it is not a quotation (cf.: Chomsky
1995:152). Never use idem or idem, ibidem.
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. The entries, in alphabetical order and single spaced.
Initials of the first author follow the surname; initials of other authors or editors 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
between full stops 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.:
Labov, William. 2001. Principles of Linguistic Change. Massachusetts/Oxford: Blackwell. Lobato,
Lucia. 2000. Formal features and parameter setting: A view from Portuguese past participles in
romance future tense. D.E.L.TA. 16/Especial: 99-128.
Oliveira, Marco Antonio & Maria Luiza Braga. 1997. On Focussing sentences in Brazilian Portuguese.
In: Gregory R. Guy, Crawford Feagin, Deborah Schiffrin & John Baugh. Eds.. Towards a Social
Science of Language. Vol.2: Social Interactional Discourse Structures. Amsterdam: John Benjamins.
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 and
BOOK NOTES 2000 words.
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