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SEGUNDA 04/12
9h00 -10h15 - Sessão 1
Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso
9:00h-9h25 – Nuciene Fumaux (Orient.: Karen Alonso, Coorient.: Maura Cezario)
Debatedora: Priscilla Mouta(UFRJ)
9h25 - 9h50 – Bruna das Graças Soares (Orient.: Maura Cezario)
Debatedora: Deise Cristina Moraes (UFRJ)
9h50-10h15 – Danielle Cleres (Orient.: Maura Cezario)
Debatedor: Roberto de Freitas Jr.(UFRJ)
10h15 –10h45 – Coffee break
10h45 -11h35 - Sessão 2
Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso
10h45 -11h10 – Julia Campos (Orient.: Maura Cezario, Coorient.: Priscilla Mouta)
Debatedora: Marcia Machado (UFRJ)
11h10 -11h35 – Thiago Silva – (Orient.: Maura Cezario)
Debatedor: Ivo do Rosário (UFF)
11h35–12h40–CONFERÊNCIA1–ATALIBA DE CASTILHO (UNICAMP/USP)
Título: Oralidade e teorização linguística
Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso
12h40–14h10 – Almoço
14h10–15h15–CONFERÊNCIA2–MIRIAM LEMLE (UFRJ)
Título: Morfologia Derivacional: a sintaxe e o significado das palavras complexas
Linha – Gramática na Teoria Gerativa
Subárea: Morfologia Distribuída
15h15-16h30 – Sessão 3
Linha – Gramática na Teoria Gerativa
Subárea: Morfologia Distribuída
15h15-15h40 – Maycon Aguiar (Orient.: Alessandro Boechat)
Debatedora: Isabella Pederneira (UFRJ)
15h40-16h05 – Luís Felipe Nascimento (Orient.: Alessandro Boechat, Co-orient.: Aniela
França)
Debatedora: Marília Costa (UFRJ)
16h05-16h30 – Rafaela Aquino (Orient.: Miriam Lemle, Co-orient.: Isabella Pederneira) –
Debatedora: Ana Paula Quadros (UFRJ)
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16h30 – 17h30 - Lançamento de livros
TERÇA 05/12
8h00h-9h40 - Sessão 4
Linha – Estudo das Línguas Indígenas
8h00 -8h25 – Shelton Souza (Orient.: Marília Facó)
Debatedora: Beatriz Christino (UFRJ)
8h25 -8h50 – Bruna Cezário Soares (Orient.: Kristine Stenzel)
Debatedor: Gean Damulakis(UFRJ)
8h50 -9h15 – Kristina Balykova (Orient.: Kristine Stenzel)
Debatedora: Marília Facó (UFRJ)
9h15 -9h40 – Silvia Pereira (Orient.: Andrew Nevins, Coorient.: Suzi Lima)
Debatedora: Ana Pessotto (UFRJ)
9h40 -10h05 – Coffee break
10h05–11h10 – CONFERÊNCIA 3 – MARCIA DAMASO (UFRJ)
Título: Tópicos de análise em línguas da família Tupi-Guarani
Linha – Estudo das Línguas Indígenas
11h10–12h15–CONFERÊNCIA 4–MAXIMILIANO GUIMARÃES (UFPR)
Título: Fatos e lendas sobre a Linguística Chomskyana
Linha - Gramática na Teoria Gerativa
12h15-13h45–Almoço
13h45-15h30-SEPLA –Sessão 5
Linha - Gramática na Teoria Gerativa
13h45 - 14h10 – Rafael Trianon (Orient.: Alessandro Boechat)
Debatedora: Silvia Cavalcante (UFRJ)
14h10 - 14h35 – Thiago Santos (Orient.: Aleria Lage)
Debatedor: Maximiliano Guimarães (UFPR)
14h35 - 15h00 – Juliana Nespoli (Orient.: Celso Novaes)
Debatedor: Humberto Soares (UFRJ)
15h00 - 15h25 – Ohanna Severo (Orient.: Suzi Lima)
Debatedora: Daniela Garcia (UFRJ)
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QUARTA06/12
8h00 -9h40 -SEPLA -Sessão 6
Linha –Modelos Funcionais Baseados no Uso
Subárea: Análise do Discurso
8h00 - 8h25 – Adriana Soares (Orient.: Tania Clemente)
Debatedora: Juciele Dias (UNIVÁS)
8h25 - 8h50 – Andrea Carvalho (Orient.: Tania Clemente)
Debatedora: Juciele Dias (UNIVÁS)
8h50 - 9h15 – Flavia Falchi (Orient.: Tania Clemente)
Debatedora: Juciele Dias (UNIVÁS)
9h15 - 9h40 – Márcio Lázaro (Orient.: Tania Clemente)
Debatedora: Juciele Dias (UNIVÁS)
9h40 - 10h10 – Coffee break
10h10 – 11h15 – CONFERÊNCIA 5 – LUIZ FERNANDO ROCHA (UFJF)
Título: Interação fictiva em corpus da fala espontânea: cognição, fictividade e uso
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subárea: Linguística Cognitiva
11h15-12h30 – Sessão 7
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subárea: Linguística Cognitiva
11h15 - 11h40 – Paloma Almeida (Orient.: Lilian Ferrari)
Debatedor: Luiz Fernando Rocha (UFJF)
11h40 - 12h05 – Jessica Muniz (Orient.: Diogo Pinheiro)
Debatedor: Luiz Fernando Rocha (UFJF)
12h05 - 12h30 – Helen Abreu (Orient.: Lilian Ferrari)
Debatedora: Patrícia Álvaro (IFRJ)
12h30-14h – Almoço
14h -15h40-SEPLA –Sessão 8
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subárea: Linguística Cognitiva
14h00 - 14h25 – Caroline Silva (Orient.: Lilian Ferrari)
Debatedora: Violeta Rodrigues (UFRJ)
14h25- 14h50 – Erick Rodrigues (Orient.: Lilian Ferrari)
Debatedor: Diego Oliveira (UFRJ)
14h50 - 15h15 – Fernanda Ribeiro (Orient.: Lilian Ferrari)
Debatedora: Violeta Rodrigues (UFRJ)
15h15 - 15h40 – Victor Tadeu Virgilio (Orient.: Diogo Pinheiro)
Debatedor: Diego Oliveira (UFRJ)
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QUINTA 07/12
8h00 -10h05 -SEPLA –Sessão 9
Linha –Modelos Funcionais Baseados no Uso
8h00 - 8h25 – Allan Stein (Orient.: Conceição Paiva)
Debatedor: Diego Oliveira (UFRJ)
8h25 - 8h50 – Bruno Oliveira (Orient.: Conceição Paiva)
Debatedor: Diego Oliveira (UFRJ)
8h50 - 9h15 – Mayra Floret (Orient.: Conceição Paiva)
Debatedora: Violeta Rodrigues (UFRJ)
9h15 - 9h40 – André Felipe Vieira (Orient.: Maria Luiza Braga)
Debatedora: Violeta Rodrigues (UFRJ)
9h40 - 10h05 – Quezia Lopes (Orient.: Maria Luiza Braga)
Debatedor: Diego Oliveira (UFRJ)
10h05 – 10h35 – Coffee break
10h35 -13h05-SEPLA –Sessão 10
Linha –Modelos Funcionais Baseados no Uso
10h35 - 11h00 – Nastassia Coutinho (Orient.: Maura Cezario)
Debatedor: Diego Oliveira (UFRJ)
11h00 - 11h25 – Lorena Santos (Orient.: Vera Paredes)
Debatedora: Violeta Rodrigues (UFRJ)
11h25 - 11h50 – Mariana Ximenes (Orient.: Vera Paredes)
Debatedora: Violeta Rodrigues (UFRJ)
11h50 - 12h15 – Talita Oliveira (Orient.: Vera Paredes)
Debatedora: Diego Oliveira (UFRJ)
12h15 - 12h40 – Suzana Mendes (Orient.: Christina Gomes)
Debatedora: Cynthia Patusco (UFRJ)
12h40 - 13h05 – Marcela Silva (Orient.: Christina Gomes)
Debatedora: Cynthia Patusco (UFRJ)
13h05 - 14h35 – Almoço
14h35 - 15h40 – CONFERÊNCIA 6 – MARTA SCHERRE (UFES/UNB/CNPq/CAPES)
Título: Variação nós vs. a gente no português brasileiro: a importância de análises
comparativas e neárias (Marta Scherre, Anthony Julius Naro (UFRJ/CNPq) e Lilian
Yacovenco (UFES))
Linha –Variação e Mudança Linguística
15h40-16h30 -SEPLA –Sessão 11
Linha –Variação e Mudança Linguística
15h40 - 16h05 – Daillane Avelar (Orient.: Cecília Mollica)
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Debatedora: Marta Scherre (UFES)
16h05 - 16h30 – Poliana Calazans (Orient.: Christina Gomes)
Debatedora: Marta Scherre (UFES)
16h30 - 17h00 – Coffee break
17h -17h50-SEPLA –Sessão 12
Linha – Variação e Mudança Linguística
17h00 - 17h25 – Hadinei Batista (Orient.: Cecília Mollica)
Debatedora: Marisa Leal (UFRJ)
17h25 - 17h50 – Ana Cristina Abreu (Orient.: Christina Gomes)
Debatedor: Marcelo Melo (UFRJ)
SEXTA 08/12
8h00 -9h15 -SEPLA –Sessão 13
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subárea: Psicolinguística
8h00 - 8h25 – Sabrina Santos (Orient.: Marcus Maia)
Debatedor: Fernando Lúcio Oliveira (UFRJ)
8h25 - 8h50 – Amanda Moura (Orient.: Marcus Maia)
Debatedora: Erica Rodrigues (PUC-Rio)
8h50 - 9h15 – Lorrane Medeiros (Orient.: Marcus Maia)
Debatedora: Kátia Abreu (UERJ)
9h15 – 10h20 – CONFERÊNCIA 7 – THIAGO MOTTA SAMPAIO (UNICAMP)
Título: Percepção do Tempo: da Psicologia à Psicolinguística
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subáreas: Psicolinguística
10h20 - 10h50 – Coffee break
10h50 - 12h30 – Sessão 14
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subáreas: Aquisição
10h50 - 11h15 – Mayara de Sá-Pinto (Orient.: Aleria Lage, Coorient.: Aniela França)
Debatedor: Andrew Nevins (UFRJ)
11h15 - 11h40 – Brenda Barreto (Orient.: Gean Damulakis)
Debatedora: Jaqueline Peixoto (UFRJ)
11h40 - 12h05 – Nayana Rodrigues (Orient.: Adriana Martins)
Debatedora: Marina Augusto (UERJ)
12h05 - 12h30 – Rogério Santos (Orient.: Marcia Damaso)
Debatedor: Paulo Correa (UFF)
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12h30 - 14h00 – Almoço
14h00 – 15h05 – CONFERÊNCIA 8–ALINE GESUALDI-MANHÃES (CEFET-RJ)
Título: Potenciais relacionados a eventos (ERPs): uma abordagem digital para analisar a
linguagem no cérebro
Linha – Linguagem, Mente e Cérebro
Subárea: Neurociência da Linguagem
15h05 -15h55 – Sessão 15
Linha –Linguagem, Mente e Cérebro
Subáreas: Psicolinguística
15h05 - 15h30 – Sara Ribeiro (Orient.: Marcus Maia
Debatedora: Juliana Novo (UFRJ)
15h30 - 15h55 – Michele Alves (Orient.: Marcus Maia)
Debatedora: Marije Soto (UERJ)
15h55 - 16h25 – Coffee break
16h25 -17h15 -SEPLA –Sessão 16
Linha –Linguagem, Mente e Cérebro
Subáreas: Psicolinguística e Neurociência da Linguagem
16h25 - 16h50 – Ana Luiza Machado (Orient.: Aniela França, Coorient.: Marcus Maia)
Debatedor: Thiago Sampaio (UNICAMP)
16h50 - 17h15 – Sammy Dias (Orient.: Aniela França)
Debatedora: Carlota Rosa (UFRJ)
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O SILENCIAMENTO DA LEI 11.645, QUE OBRIGA O ENSINO DA HISTÓRIA E
CULTURA INDÍGENA E AFRICANA NOS LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Autora: Adriana de Lima Silva Soares
Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza
O presente projeto situa-se no âmbito das pesquisas voltadas para as relações raciais e a
educação, pois temos visto que a sociedade brasileira tem voltado a sua atenção às questões que
tratam do preconceito racial e hoje podemos encontrar diversas leis que atuam no sentido de
acabar com o racismo existente, como leis de cotas em universidades, leis de cotas para
concursos públicos e leis que asseguram o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena
nas escolas.
Interessa-nos uma abordagem discursiva que discuta como esse ensino se dá nas escolas
e como o processo da construção da identidade do negro e do índio no Brasil é produzido dentro
do ambiente escolar, uma vez que percebemos o quanto a escola pode ser um instrumento
reprodutor de preconceitos e práticas racistas, pois ela não existe como um espaço neutro e sem
posições ideológicas.
Apesar de haver a lei 11.645, que obriga o ensino da história e cultura indígena e
africana, inclusive Diretrizes Curriculares para educação dessas relações étnico-raciais,
percebemos cada vez mais pessoas se escolarizando e o preconceito se mantendo, existindo de
maneira bem forte ainda em nossa sociedade, e o esperado é vermos os alunos entrando na
escola e passando muitos anos para que se tornem cidadãos críticos, conscientes, aptos a viver
em sociedade, mas não é isso o que tem acontecido, uma vez que o preconceito permanece,
continua existindo e se formando junto com as pessoas. Daí a importância de se analisar como
se dão os aspectos linguísticos, discursivos dentro do ambiente escolar e como se dá a
construção dessa visão racista. Tanto o preconceito exteriorizado, quanto o preconceito velado,
através de discursos ditos e outros que não foram ditos e deveriam ter sido. E esse racismo
escondido não é punido, não é combatido, sequer é observado, pois há a ideia de que ele não
existe.
Em vez de a lei cumprir seu sentido antirracista, quando se propõe a incluir temas que
tragam conscientização, temos a perpetuação de ideais, através dos materiais didáticos, de que
os negros e os índios são preguiçosos, com menos capacidade intelectual, rebeldes, feios entre
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outras questões que fazem com que não haja uma identificação com o povo e sim um
distanciamento e vergonha por ser descendente de tais raças.
Os materiais didáticos não cumprem o disposto em lei, pois não tratam do tema de forma
útil e não trabalham a valorização das raças. Muito pelo contrário, é muito difícil encontrar
algum tipo de valorização do negro ou do índio e o material que existe traz estereótipos que
mais nos preocupam do que nos tranquilizam quanto à necessidade de pôr fim aos preconceitos,
pois nos deparamos com uma perspectiva brasileira de valorização europeia de civilização
incutida no espaço escolar determinando uma visão racista, valorizando essa visão eurocêntrica
em detrimento da visão africana e indígena que também compuseram nossa nação.
Portanto, de acordo com a legislação pertinente, realizaremos uma análise da posição
ideológica e compreenderemos como se constrói o discurso acerca do negro e do índio fazendo
uma análise de discurso tanto dos textos quanto das imagens presentes nos livros de Língua
Portuguesa do 6º ao 9º ano da Educação de Jovens e Adultos, escolhidos pelo Programa
Nacional do Livro Didático, averiguando se os mesmos estão de acordo com as referidas leis e
diretrizes com a intenção real de valorizar as relações entre as raças. Para a fundamentação
teórica dessa pesquisa, faremos uso da análise do discurso baseada no suporte teóricometodológico de Pêcheux (1988, 1990), Orlandi (1996, 1999), Souza, Courtine (1981), Lacan,
entre outros, além da legislação pertinente.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Livro didático. Preconceito. Cultura indígena. Cultura
negra.
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A VOZ DAS MANIFESTAÇÕES: O DISCURSO NOS PROTESTOS NA
ARGENTINA, NO BRASIL E NA ESPANHA
Autora: Andrea Galvão de Carvalho
Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza
2013. O primeiro semestre do ano mostra um período intenso no que tange às
manifestações sociais1 pelo mundo. Múltiplos foram os objetivos que fizeram o cidadão sair às
ruas para protestar. Na Argentina, as mobilizações contra a presidente Cristina Kirchner, que
haviam começado no ano anterior, se intensificaram com a aproximação das eleições primárias,
nas quais os argentinos elegem os representantes que participarão das eleições legislativas. A
Espanha, por sua vez, viu seu Presidente do Governo, Mariano Rajoy Brey, ser acusado de
corrupção e saiu às ruas para pedir a sua renúncia. No Brasil, no mês de junho, ocorreram as
maiores mobilizações no país desde as manifestações pelo impeachment do então presidente
Fernando Collor de Mello em 1992. O brasileiro voltou às ruas de todo o país protestando
inicialmente contra o reajuste das passagens de ônibus e, após a revogação do aumento das
tarifas, o que se viu foi um movimento com pautas variadas que exigia desde melhorias em
setores como a saúde, a educação até o fim da corrupção.
Neste contexto, nossa tese se propõe a estabelecer e analisar os mecanismos de
funcionamento da linguagem verbal e não verbal nas manifestações sociais de rua no Brasil, na
Argentina e na Espanha no período de abril a agosto de 2013. Nosso objetivo principal é
estender o sentido da máscara em Bakhtin (2013) nesses movimentos, estabelecendo como
máscaras não só o artefato utilizado para cobrir o rosto, mas também os demais elementos
utilizados pelo sujeito-manifestante no ato de protesto.
A comunicação proposta neste documento tem como objetivo apresentar o
desenvolvimento e algumas conclusões da tese “A voz das manifestações: o discurso nos
protestos na Argentina, no Brasil e na Espanha” a ser defendida em fevereiro de 2018. O
referido estudo tem como objeto de análise as máscaras utilizadas nos protestos de rua no Brasil,
na Argentina e na Espanha no período de abril a agosto de 2013 e que constituem o sujeitomanifestante. Nosso corpus foi coletado em sites de jornais e revistas, além da seleção em
versões impressas de periódicos, livros e revistas. No que se refere ao aporte teórico, a pesquisa
1

Neste estudo utilizaremos como sinônimos os termos manifestações sociais, protestos e passeatas para denominar
ação de um coletivo de pessoas que sai às ruas em passeata com cartazes e gritando palavras de ordem com o
objetivo de reclamar, apoiar e/ou reivindicar seja no âmbito político, econômico ou social.
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tem como base os conceitos trazidos pela Teoria da Enunciação de Bakhtin e pela escola
francesa de Análise do Discurso a partir dos estudos de Pêcheux (1997, 1999), Courtine (2006,
2016[1984]), Orlandi (1996, 1999) e Bakhtin (2003, 2013, 2015). Para a análise do não verbal
temos como fundamentação Davalon (1999) e Souza (2000, 2001a, 2001b, 2006, 2013).
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DISCURSO E FORMA DE CONTATO COM INDÍGENAS ISOLADOS PÁNO
Autora: Flávia Leonel Falchi
Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza
Jabur (2016) afirma que no Brasil se encontra o maior número de grupos indígenas que
se mantêm afastados do contato com a sociedade nacional. A pesquisa de doutorado tem o
objetivo de apresentar, sob uma perspectiva discursiva, uma análise acerca da forma de contato
entre a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e os índios isolados da família linguística Páno.
A pesquisa trata da história recente de contato no Brasil entre não índios e indígenas Páno,
objetivando analisar a forma de aproximação empreendida pela FUNAI.
Além de buscar uniformidades na ação da FUNAI, o estudo objetiva identificar
uniformidades no modo de agir dos indígenas dessa família linguística durante os anos iniciais
de contato. As ações desses índios, bem como da FUNAI, serão analisadas no que diz respeito
às suas razões histórico-sociais. Assim, o modo de agir dos isolados nos contatos será
interpretado dentro da história e da cultura Páno, com base na etnografia existente e nos
materiais bibliográficos acerca da história dos grupos indígenas dessa família.
Para o estudo, será tomado como arcabouço teórico a Análise de Discurso de linha
francesa. A análise será feita a partir de entrevistas já publicadas realizadas com funcionários
da FUNAI que trabalharam nos contatos, feitas com pessoas do grupo indígena que estava em
isolamento e com os índios Páno que serviram de intérpretes. Serão utilizadas também as
notícias de jornal sobre os contatos e será analisado um vídeo tornado público pela FUNAI com
o momento do contato, em 2014, com um grupo indígena isolado Páno.
O estudo de doutorado abarcará a forma de aproximação com isolados Páno realizada
desde a criação da FUNAI, em 1967. Tendo-se isso em vista, os contatos abordados serão os
com os grupos indígenas Matsés, Matis, Korubo e o com o grupo indígena conhecido como
Isolado do Xinane.
Os três primeiros grupos se encontram na Terra Indígena Vale do Javari, no estado do
Amazonas, tendo sido os Matsés e os Matis contatados na década de 1970 e os Korubo na
década de 1990 (ver ARISI, 2007; DORIGO, 1993, 2001; FERREIRA, R., 2001, 2005;
FERREIRA, V., 2000, 2005; MATOS, 2008; OLIVEIRA, 2009). Os Isolados do Xinane,
segundo noticiaram os jornais, se encontram no estado do Acre, em terra indígena na fronteira
do Brasil com o Peru e fizeram contato em 2014, na Aldeia Simpatia do grupo indígena
Ashaninka.
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Recentemente, índios Matis foram mortos pelos Korubo e a FUNAI vem enfrentando
críticas acerca da conduta adotada pelo órgão (ARISI; MILANEZ, 2017). Como aponta Arisi
(2007), funcionários da FUNAI também foram mortos pelos Korubo ao longo do contato com
estes. Considerando-se a problemática em torno desses contatos, a pesquisa de doutorado se
propõe a estudar a forma de aproximação realizada pelo órgão indigenista, buscando, portanto,
os aspectos histórico-sociais que a condicionaram, bem como os aspectos histórico-culturais
que condicionaram a forma de agir dos Páno.
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O EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO DISCURSO
Autor: Márcio Lázaro Almeida da Silva
Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza
O presente trabalho tem por objetivo analisar a produção discursiva em editais de
concursos públicos elaborados por órgãos da Administração Pública Direita e Indireta para
reger dado certame com vistas à investidura em cargos públicos. Para isso, assumimos os
pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso de orientação francesa, em
especial no que diz respeito às noções operacionais de arquivo, paráfrase e polissemia.
Com o intuito de atingir os resultados pretendidos, nosso trabalho segue duas vias: a
primeira visa produzir uma historiografia do edital, a segunda nos conduz ao estudo dos
processos de significação produzidos por formulações específicas de editais atuais, tendo em
vista a tensão paráfrase-polissemia. Nesse sentido, assumimos o objetivo de descrever a prática
discursiva produzida nessa forma de ato administrativo considerando sua historicidade, isto é,
a constituição histórica dos dizeres e dos sentidos incorporados no transcurso do tempo e os
deslocamentos de sentidos operados pelo efeito metafórico nas atuais formulações de nosso
objeto.
A investigação que empreendemos com a presente pesquisa visa averiguar as seguintes
hipóteses: (i) na construção histórica dos editais, a Formação Discursiva da Administração
Pública, sendo como toda FD uma fronteira que se desloca, incorporou paulatinamente, no
interior de seu fechamento, dizeres e sentidos oriundos de outras FD; (ii) é possível demarcar,
no corpo textual de formulações atualizadas de edital, os dizeres instituídos em outra época e
em outro lugar tomando por base as marcas da heterogeneidade enunciativa; (iii) o edital, como
um gênero textual de alta estereotipia, tende a formulações pautadas na paráfrase em virtude da
necessidade de se manter a estabilidade dos sentidos e, assim, a estabilidade sociojurídica; (iv)
as formulações em edital controladas pela polissemia balançam os sentidos sempre já-lá a ponto
de se tornarem suscetíveis de impugnação por meio das formas de controle dos atos
administrativos; (v) nem todo sentido-novo instituído pela polissemia em edital fica suscetível
à impugnação, de modo que reste ao sujeito-enunciador uma margem pela qual os sentidos
poderão se movimentar no transcurso do tempo.
Para dar tratamento adequado à nossa matéria empírica, assumimos os métodos de
investigação tipificados como pesquisa documental. Como nosso trabalho segue duas vias,
adotamos um conjunto de procedimentos para a investigação em cada etapa.
23
Linguística Rio, v. 3, ed. esp., dezembro de 2017. ISSN 2358-6826

Cadernos de Resumos do SEPLA 2017 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento
Na primeira etapa, com vistas à produção de uma historiografia do edital de modo a se
reconhecer sua historicidade, faremos uma pesquisa documental em que serão considerados
dois arquivos: um constituído por referência ao termo edital de concurso na legislação brasileira
e outro constituído por editais de concurso emanados de órgãos oficiais desde o Brasil Imperial
até a atual República Federativa do Brasil.
Para a segunda, em que se investiga a tensão paráfrase polissemia nas atuais formulações
de editais de concurso, constituímos dois corpora: um formado por editais que passaram, após
publicação na Imprensa Oficial, por processo de controle administrativo ocasionando a
suspensão cautelar do certame; outro constituído por editais que não sofreram qualquer controle
administrativo por dispor suas cláusulas segundo os contornos das leis, da doutrina e da
jurisprudência.
Com os dois corpora em mãos, coube-nos a tarefa de recortar as SDA que seriam postas
como “unidade máxima de comparação”. Prosseguimos com os seguintes procedimentos: 1º)
recortamos, dos editais que constituem o corpus I, os enunciados que foram impugnados; 2º)
recortamos, dos editais do corpus II, os enunciados que dispõem sobre mesmo assunto, mas
que não sofreram nenhuma impugnação; e 3º) relacionamos em uma cadeia parafrástica todos
os enunciados, deixando aquele que fora impugnado por último. Com esse conjunto de
procedimentos, visamos pôr em comparação as sequências discursivas de modo a verificar
como os enunciados e os sentidos se constituem na tensão entre paráfrase e polissemia.
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CONSTRUÇÕES COM O ITEM AGORA EM TEXTOS JORNALÍSTICOS DO
SÉCULO XIX: UMA ANÁLISE CENTRADA NO USO
Autora: Danielle dos Santos Cleres
Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario
Co-orientador: Marcos Luiz Wiedemer
Este trabalho tem o objetivo de apresentar a análise das construções com o emprego do
agora em periódicos da cidade Rio de Janeiro publicados no século XIX. A dissertação, em
fase de conclusão, propõe investigar os padrões construcionais com agora e verificar seus
valores semântico-pragmáticos em diferentes periódicos. Através dos pressupostos teóricos da
Gramática de Construções no modelo de Goldberg (1995; 2006), segundo a qual concebe a
língua como sendo formada por uma rede de construções, que são pareamentos de forma e da
função, em consonância com os aportes teóricos advindos da Linguística Funcional Centrada
no Uso (BYBEE, 2010; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Ao postularmos que a língua seja
um inventário de construções, entendemos ser esta a corrente que abarca padrões linguísticos
de variadas regularidades. De posse desta perspectiva, a investigação almejou identificar e
descrever os padrões construcionais que foram utilizados nos periódicos e quais as motivações
permitiram a polifuncionalidade de uso. O estudo, de caráter quali-quantitativo, é composto
pelo corpus de obras raras da Biblioteca Nacional, cujas amostras foram localizadas em cinco
jornais do período pesquisado, a saber, Correio Braziliense, O Tempo, A Aurora Fluminense,
A Gazeta da Tarde e O Patriota. Nestes textos, encontramos 276 ocorrências, as quais foram
analisadas segundo os fatores a seguir: padrões de construção, categorias gramaticais, jornal, a
posição da construção em relação ao verbo, gêneros textuais, nuances temporais, de acordo com
Moura Neves (2011), papéis discursivos e semânticos das construções. Para este trabalho,
propomos verificar a influência do contexto de uso linguístico (DIEWALD, 2002; DIEWALD;
SMIRNOVA; 2012; TRAUGOTT; TROUSDALE 2013), os estudos que fundamentaram
pesquisas sobre os gêneros textuais e a formação discursiva do jornalismo (BAHKTIN; 1997),
(MARCUSCHI; 2008). A análise permitiu que chegássemos à conclusão de que agora poderia
figurar em 8 padrões construcionais, a saber:
(1) [Verbo (X) agora]; "O Baraõ de Thugut, bem conhecido pela sua influencia nos negocios de
Estado, depois da morte do Ministro de Estado Principe Kaunitz, e estava auzente da Corte, voltou
agora para um dos nossos suburbios.".
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(2) [agora (X) Verbo]; “Ainda que os males passados, ja naõ tenham remedio, com tudo esta
disposiçaõ agora prova, que o Governo, quando se lhe fez conhecer o estado verdadeiro das
cousas, decidio logo, com a justiça que custuma."
(3) [Preposição agora]; "Napoleão Buonaparte, está em vesperas de ir para Paris. A gazeta
Hespanhola, que se publicava até agora nesta Cidade, se discontinuará."
(4) [agora]: "O soldado Manoel Raymundo Rosa, da 7ª Companhia do 1º Batalhão de fuzileiros, e o
qual, como os leitores sabem, travou luta no dia 7 do corrente mês, com um punhado de urbanos,
continúa em estado grave. Pouco se dá por sua vida. Está em tratamento no Hospital Militar. Agora,
pedimos licença para perguntar? Sabemos que o commandante do 1º de fuzileiros, narrou por escripto
ao Ministro da Guerra o acontecido, e remetteu-lhe o respectivo corpo de delicto."
(5) [Agora que Oração]: "Noventa contos de reis de mais ou de menos não são objecto para
desprezar: não he o Brasil tão rico! Agora que se entra em lide judicial sobre a arbitraria commissão
dos 48U pezos, que o Sr. José Silvestre Rebello julgou dever tirar pelo trabalho de dirigir a
construção das Fragatas - Izabel, e Principe Imperial - fabricadas nos Estados Unidos, durante a
sua missão diplomática naquelle paiz, convém apresentar ao publico alguma cousa que o esclareça
sobre este importante negocio.(..)"
(6) [Agora (X) oração]: "(...) Quem nisso teria muito a perder serîa a Corte do Rio-de-Janeiro, se
tivesse de ir tomar por força, e com immensas despezas, essas colonias perdidas, que devîam servir
de compensaçaõ ao Infante D. Sebastiaõ. Se porém o mesmo povo de Buenos=-Ayres deseja esse
arranjamento, como meio de firmar a sua independencia, e pôr fim á guerra; entaõ dizemos, que se
tal proposiçaõ fizesse a Côrte do Rio-de-Janeiro, naõ só éra mui justa, mas até a julgamos liberal
para com a Hespanha; porque em fim nisto se naõ propôem outra cousa senaõ, que as colonias de
La Plata, que a corôa de Hespanha tem ja perdido, se dem a um Infante dessa mesma Hespanha,
como he D. Sebastiaõ, como indemnizaçaõ do que se deve. Agora se os de Buenos-Ayres convem
nisso ou naõ, he outra questão á parte; e que merece toda a contemplaçaõ do Gabinete do Brazil,
posto que, pelo fica dicto, seja indiferente á Hespanha.
(7) [agora (X) adjetivo]: " O projecto de ley para suspender a liberdade da imprensa foi approvado
na Camara dos Pares, por uma maioridade de 136 votos, contra 74; porém com algumas alteraçoens.
Os jornaes, agóra existentes, saõ izentos de sua operaçaõ, e a duraçaõ desta medida se limita até o
fim da sessaõ seguinte."
(8) [agora (X) substantivo]: " Havendo dicto no nosso Nº. Passado, que a successaõ da corôa de
França, depois do irmaõ e sobrinho do actual Rey, passa a Fernando VII, agora Rey de Hespanha;
julgamos proprio dar aqui o seguinte extracto de uma gazeta Franceza (..) sobre o mesmo
assumpto."

Verificamos que há diferenças nas tendências de uso de cada um desses padrões, como
por exemplo, o padrão [Agora que Oração] tende a ser usado como Conjunção Causal e o padrão
[Agora (X) oração] tende a ser usado como Conjunção Adversativa, confirmando o princípio
da não sinonímia.
Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Construção. Contextos.
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A FORMAÇÃO HISTÓRICA DA CONSTRUÇÃO [XQUE]CONCESSIVA: UMA
ABORDAGEM COGNITIVO-FUNCIONAL
Autor: Thiago dos Santos Silva
Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario
A pesquisa apresenta resultados preliminares de estudos relativos à formação da
construção ainda que e mesmo que, uma instanciação da construção mais abstrata [Xque]CONEC.
Busca, ainda, analisar a estruturação da rede construcional nos diferentes períodos da história
do português. Utilizamos como corpus textos históricos a partir do século XVI com o objetivo
de identificar os estágios pelos quais as construções passaram, visto que houve reorganizações
da rede construcional em cada estágio verificado, ou seja, da gramática da língua. Dessa forma,
novos nós (pareamentos forma-função) surgiram e estabeleceram conexões sintáticas e
semânticas com outros elementos já existentes. Por exemplo, a construção ainda que passa a
fazer parte do paradigma dos conectivos adverbiais concessivos. Essa construção e a construção
embora passam a competir nos usos linguísticos. A pesquisa está inserida numa abordagem
construcionista de mudança linguística apresentada por Traugott e Trousdale (2013), sendo a
língua vista como uma rede de construções, com nós e links organizados de modo hierárquico,
e o papel do linguista que pretende trabalhar com Linguística Histórica passa, nesta visão, a ser
voltado para o estudo das micro-mudanças que levam à mudança dos links e à criação ou
apagamento de nós (cf. SANTOS SILVA, CEZARIO, 2015). Utilizamos, em nossa análise, os
pressupostos teóricos da Linguística Funcional Centrada no Uso. Tal teoria tem a concepção de
que a língua é uma estrutura maleável e que o contexto real de uso, juntamente com a cognição
humana, é fundamental para que ocorram as mudanças linguísticas. Em nossa análise
preliminar, foi possível observar que a construção ainda que não estava presente no século XV,
assim como várias outras construções com a forma [Xque], como uma vez que, já que, dentre
outras. A análise permitiu ver também que mesmo que já surge como uma construção
concessiva por analogia às formas que podiam aparecer no slot X do esquema [Xque]. Ou seja,
não passou primeiro por um valor de construção temporal. Já a construção embora, provinda
da construcionalização gramatical da construção em boa hora, primeiro tinha um valor temporal
e depois, por inferência induzida pelo contexto (cf. MARTELOTTA, 2011), passou a ter valor
concessivo.
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DA REDE CONSTRUCIONAL DOS COLETIVOS DE PESSOAS [(X) [SUBST]
(X)]COLET À CONSTRUCIONALIZAÇÃO DE A GENTE
Autora: Bruna das Graças Soares
Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario
O objetivo do trabalho é apresentar uma proposta de rede construcional dos coletivos
de pessoas [(X) [Subst] (X)]COLET, que pode explicar a formação histórica das microconstruções
a gente (artigo + substantivo), muita gente; o povo; todo o mundo, dentre outras, à
construcionalização da forma pronominal a gente, no português. O modelo teórico utilizado é
o da Construcionalização/Mudanças Construcionais (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013;
TRAUGOTT, 2015). A teoria da Gramaticalização de Construções (GOLDBERG, 1995;
CROFT, 2001) também foi usada para explicar a rede de construções e o conceito de que uma
construção é o pareamento forma-função.
O tema deste trabalho justifica-se, especialmente, pela necessidade de explicar alguns
pontos não antes questionados nos trabalhos sobre o fenômeno a gente. Busca-se, portanto,
explicar quais foram os contextos atípicos e ambíguos (cf. TRAUGOTT, 2015) que
propiciaram, tanto pragmática como distribucionalmente, o surgimento da construção
pronominal a gente no português brasileiro e o porquê de a forma gente ter sido o substantivo
adotado, dentre outros com semântica semelhante, como povo e mundo.
A pesquisa tem como objetivos gerais: (i) investigar, a partir do século XVI, a origem
da microconstrução a gente, observando que mudanças construcionais ocorreram para formar
novo nó e como se deu a mudança de a gente nominal para outro nó na rede, o dos pronomes.
Faz-se, então, necessário, observar, nas sincronias, os contextos originais (contextos críticos),
que deram origem à construção a gente pronominal; (ii) verificar o grau de esquematicidade
(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) da construção [(X) [Subst] (Y)]COLET, visto que a mesma
pode apresentar partes que podem ser preenchidas (os slots) pelos falantes, a fim de saber o
porquê de a gente (artigo + substantivo) ter sido a microconstrução preferida em detrimento de
outras com [(X) gente (Y)], como muita gente, aquela gente etc; (iii) relacionar os processos
de mudanças envolvidos no fenômeno em questão com o processo cognitivo geral, chunking,
segundo Bybee (2010); dentre outros.
Coletamos e analisamos qualitativa e quantitativamente as orações que apresentam a
expressão construcionalizada “a gente”, cujo gênero discursivo é composto por cartas.
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A CONSTRUÇÃO DE REPENTE NO DISCURSO ORAL: UMA ABORDAGEM
CONSTRUCIONAL NO USO
Autora: Nastassia Santos Neves Coutinho
Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario
Co-orientadora: Maria da Conceição Paiva
O presente trabalho tem como objetivo averiguar se a polissemia da construção “de
repente” pode ser explicada em termos de mudança construcional e construcionalização
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), modelo que associa a linguística funcional norte
americana à linguística cognitiva e define a língua como uma rede de construções dentro do
sistema linguístico, conceituando construção como uma junção entre forma e função
organizadas em uma rede. Neste modelo, a abordagem do sistema linguístico é vista como um
conjunto de nós, que podem ser nós menores, como as próprias construções, que por sua vez
são agrupadas em nós maiores que formam a rede linguística. As construções da língua possuem
três propriedades básicas para os seus tipos e formas de mudança: a esquematicidade, a
produtividade e a composicionalidade. O nível de esquematicidade de uma construção é
definido pelas lacunas que ela possui, quanto mais posições vazias com ampla possibilidade de
encaixes possuir, mais esquemática é a construção. O nível de produtividade está relacionado à
frequência de ocorrência e de tipo. Já o nível de composicionalidade, está relacionado à
transparência entre a forma e a função da construção. O modelo de Traugott e Trousdale (2013),
além de apresentar a ideia de que a língua emerge a partir do uso, integra a semântica e a
pragmática na análise descritiva da língua, assumindo que nenhum nível da língua é autônomo,
compreendendo os fenômenos em sua totalidade. Para verificar a hipótese de que a construção
“de repente” pode ser analisada por meio dessa teoria, analisaremos registros da amostra do
Corpus do Português, disponível online, que reúne textos da Língua Portuguesa com variedades
do Brasil e de Portugal, do século XIII ao XX. Para a análise estatística, utilizaremos o
programa GoldVarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), pois aproveitaremos o
aparato metodológico da Sociolinguística Variacionista para tratamento quantitativo dos dados,
que são quantificados de forma a identificar as propriedades mais recorrentes de cada um dos
significados da construção “de repente”. O Goldvarb X executa uma análise multivariada,
realizando uma análise estatística que leva em consideração todas as variáveis independentes,
tanto linguísticas quanto sociais. Numa análise preliminar verificamos os seguintes valores para
a construção “de repente”: tempo (ex: “De repente se tornou salgada”); modo (ex: “Agora o
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Vittorio apareceu de repente”); ambíguo (ex: “E se isto sucede aos doutos como é possível que
o faça de repente um principiante”) e modalizador epistêmico (ex: “De repente perderias o ser
e tornarias ao nada d’onde sahiste”). Observaremos também os padrões sintáticos onde “de
repente” ocorre na oração, como V + de repente; de repente + oração. Nosso estudo diacrônico,
ainda em fase inicial, busca identificar ocorrências da construção com função de modalizador
epistêmico como o mais produtivo no português atual, sendo que um aspecto que ressalta das
análises anteriores de Siqueira (2012) e Coutinho (2016) é o de que esse valor ocorre,
principalmente, em contextos em que “de repente” é empregado como elemento de reforço do
valor de possibilidade, coocorrendo com outros elementos modalizadores (ex: “De repente
pode haver algum trecho que não seja muito nítido”).
Palavras-chave: Modelos Funcionais Baseados no Uso. Construcionalização. De repente.
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ESTUDO DA CONSTRUÇÃO QUALITATIVA [V ADJETIVO
ADVERBIALIZADO]QUALIT EM VARIAÇÃO COM CONSTRUÇÕES X-MENTE DE
MESMA BASE LEXICAL
Autora: Júlia Langer de Campos
Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario
Co-orientadora: Priscilla Mouta Marques
O presente trabalho busca descrever um padrão construcional qualitativo do português
em que um adjetivo modifica o escopo do verbo, assumindo, assim, função adverbial, são os
chamados Adjetivos Adverbializados (AA). Esses adjetivos, em contextos sintático-semânticos
semelhantes ao de predicativos, permanecem invariáveis, atribuindo uma característica a um
verbo e não a um nome, conforme é o esperado por essa categoria (Ex: Maria fala rápido).
Pautamo-nos na LFCU (BARLOW E KEMMER, 2000; BYBEE, 2010; TRAUGOTT;
TROUSDALE, 2013), a qual conceptualiza a língua como uma rede simbólica de construções,
pressupondo uma hierarquia de esquemas desde níveis mais abstratos a níveis construcionais
mais concretos. Nesse sentido, a construção por nós analisada apresenta um pareamento de
forma e função, notado por [V Adjetivo Adverbializado]Qualit, a qual é instanciada por um
esquema maior [V Adverbial]Qualit. Esta instância mais abstrata abarca não só a construção com
adjetivo adverbializado, mas outras que também modificam qualitativamente a ação verbal,
dentre elas a construção adverbial canônica com advérbios em -mente.
Assim, em um segundo plano, este trabalho também se propõe a estabelecer uma
comparação entre esses dois padrões construcionais de modificação qualitativa: [Verbo
Adjetivo Adverbializado] e [Verbo Xmente] a fim de definir os contextos de casos como Maria
falou rápido e Maria falou rapidamente no português do Brasil. Para isso, coletamos
ocorrências da construção com adjetivo e de advérbios em –mente os quais apresentem a mesma
base lexical daqueles adjetivos, já coletados em um primeiro momento, em função adverbial no
Corpus do Português aba web. Feita a coleta, analisamos alguns fatores relevantes para
especificar os contextos que propiciam a ocorrência destes dois padrões na língua, são eles: tipo
e item verbal; tipo e item adjetival; estrutura argumental; estrutura informacional; posição dos
elementos dentro da construção e o grau de composicionalidade. Além desses, analisamos
também o contexto pragmático, tal como o efeito da (inter)subjetividade (TRAUGOTT, 2010;
DIEWALD, 2012) sob os dados, sendo, muitas vezes, fundamental na especificação de tais
construções.
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A hipótese geral é a de que há contextos em que essas duas construções qualitativas se
aproximam e outros em que há algumas restrições, isto é, em que o contexto só permite a
ocorrência de uma delas. Apesar de ambas as construções compartilharem características e
estarem licenciadas pelo padrão mais abstrato [V Adverbial]Qualit, percebemos que cada um dos
subesquemas qualitativos analisados apresentam propriedades formais e funcionais distintas,
tal como o fato de a construção com adjetivo ser mais esquemática e produtiva no que tange a
aceitabilidade de itens verbais ocupando o slot V comparada à construção com advérbio
canônico. No que diz respeito à frequência de ocorrência, ela também é mais a produtiva quando
o papel semântico é o qualitativo. O verbo presente na construção com adjetivo tende a ser mais
intransitivo, sendo raros os casos em que a estrutura argumental é transitiva, admitindo a
ocorrência de argumentos figurando na construção, ao contrário da construção [V Xmente], em
que o verbo tende a ser transitivo, apresentando argumentos internos. Quanto ao foco
informacional, a construção [V AA] apresenta prioritariamente foco informacional exclusivo,
ao passo que a construções com advérbios em -mente tendem a compartilhar foco com outros
elementos que não a construção em si. A construção com AA, em geral, evidencia menor grau
de composicionalidade entre as unidades componentes, com tendências à formação de chunks,
como é o caso de microconstruções como deixar claro, dar certo, falar sério, pagar caro, dentre
outras. Ao passo que, a construção com advérbio em -mente tende a ser mais composicional
quando a semântica é a qualitativa.
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DESENVOLVIMENTO FONOLÓGICO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA – SÍNDROME DE ASPERGER
Autora: Marcela Branco da Silva
Orientadora: Christina Abreu Gomes
Co-orientadora: Simone Aparecida Lopes-Herrera
A Síndrome de Asperger, inicialmente descrita pelo pediatra austríaco Hans Asperger
em 1944, encontra-se atualmente dentro dos chamados Transtornos do Espectro Autista (TEA),
segundo o Manual de Diagnóstico e Transtornos Mentais (DSM-V). É um transtorno do
desenvolvimento que apresenta alterações na interação social e na comunicação, sendo em
maior ou menor grau. De acordo com Padovani e Junior (2010), trata-se de um transtorno
comportamental, com alteração na relação social e emocional e comportamentos e interesses
diferentes, estando o desenvolvimento da linguagem sem alteração e havendo prejuízo na
compreensão verbal. Para Howlin (2003), não haveria um consenso se o surgimento da
linguagem verbal se daria com desenvolvimento normal ou se teria um leve atraso,
apresentando, ainda, segundo Pastorello (1996), desenvolvimento adequado dos elementos
fonológicos e sintáticos, ou seja, bom desenvolvimento dos aspectos formais da língua. Por
outro lado, a compreensão estaria alterada devido ao fato de essas crianças entenderem o
conteúdo literal do que lhes é dito, não realizando inferências e nem compreendendo metáforas.
A literatura sobre essa população clínica (CLELAND, 2010), no entanto, tem mostrado
que os aspectos que envolvem articulação de sons linguísticos e habilidades fonológicas são
afetados em grau menor em comparação à alteração de habilidades comunicativas. Há evidência
de que, nos dois aspectos, produção de sons e conhecimento fonológico, as manifestações
linguísticas se assemelham às de crianças com diagnóstico de Atraso Simples.
O presente trabalho visa analisar qual nível ou tipo de conhecimento fonológico está
afetado em crianças diagnosticadas com Síndrome de Asperger, comparando-as com seus pares
de desenvolvimento típico e seus pares englobados em grupos clínicos (Distúrbio Fonológico,
Distúrbio Específico de Linguagem e Atraso de Linguagem), estudados nos trabalhos de
Esteves (2013) e Silva (2014), com crianças falantes do português brasileiro, assim como
também os resultados serão comparados aos achados na literatura em estudos sobre aquisição
fonológica de crianças com desenvolvimento atípico (BECKMAN; MUNSON; EDWARDS,
2007; MUNSON et al, 2010). O trabalho também tem como objetivo contribuir para a discussão
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teórica em torno da representação e organização do conhecimento fonológico no âmbito dos
Modelos baseados no Uso.
Para atingir o objetivo proposto de situar de que maneira o conhecimento fonológico se
desenvolve em crianças com Síndrome de Asperger, serão adotados os pressupostos da
Fonologia de acordo com os Modelos baseados no Uso ou Modelos Multirrepresentacionais
(SILVA; GOMES, 2007). Os Modelos Baseados no Uso, ou ainda Fonologia Baseada no Uso,
consideram que o conhecimento linguístico ou a gramática emerge da relação entre aspectos
cognitivos inatos e o uso e procuram explicar como as representações linguísticas são
gerenciadas pelo uso. Para Beckman et al (2004) e Bybee (2001, 2010), a generalização sobre
a experiência de aquisição e utilização de palavras possibilita o surgimento do conhecimento
fonológico. O conhecimento da estrutura fonológica, segundo Storkel (2002) e Munson et al
(2005), está correlacionado à estrutura e crescimento do próprio léxico. Para Pierrehumbert
(2002, p. 1), “a fonologia lida com o conhecimento implícito da estrutura da linguagem, do som
que é usado para transmitir um significado”.
A obtenção dos dados será realizada a partir da gravação da produção espontânea de
cada criança com Síndrome de Asperger e do grupo controle, composto por crianças de mesma
idade cronológica e desenvolvimento típico, e pelo teste ABFW (parte de nomeação). Além
disso, será aplicado um teste de repetição de pseudopalavras para observar o conhecimento
fonológico das crianças envolvidas. O tamanho do léxico receptivo também será avaliado, a
partir do Teste Peabody de Dunn & Dunn, bem como o vocabulário expressivo, utilizando o
ABFW.
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A AQUISIÇÃO FONOLÓGICA EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
USUÁRIAS DE IMPLANTE COCLEAR
Autora: Suzana do Couto Mendes
Orientadora: Christina Abreu Gomes
Co-orientadora: Gastão Coelho Gomes
O presente trabalho tem como objetivo estudar a aquisição fonológica de crianças com
deficiência auditiva pré-lingual usuárias de Implante Coclear (IC). Estudar essa população
fornece uma grande oportunidade para observar como se dá a aquisição fonológica em crianças
com input auditivo restrito e de que forma a privação sensorial afeta o processo de aquisição.
As hipóteses de trabalho se baseiam nos pressupostos da Fonologia baseada no Uso (BYBEE,
2001, 2010; PIERREHUMBERT, 2003, 2016) e da Emergência da Fonologia (VIHMAN 1996,
2006, 2014), que consideram o conhecimento da estrutura fonológica emergente e gradual,
estabelecido com base na relação entre cognição e experiência, percepção e produção, e
organização e crescimento do léxico mental. No trabalho final, serão apresentados os resultados
de dois estudos um com delineamento longitudinal e um com delineamento transversal. No
estudo transversal, serão analisados dados de sete crianças com dois anos de uso do IC e de um
grupo com desenvolvimento típico, pareadas em função do mesmo tempo de exposição ao input
linguístico. Nessa etapa da pesquisa, serão apresentados detalhadamente a metodologia e os
resultados do estudo longitudinal. Participou desse estudo uma criança com deficiência auditiva
Neurossensorial de grau profundo usuária de IC com idade no início do estudo de 2 anos e 5
meses. O participante foi acompanhado longitudinalmente durante 25 meses a partir da ativação
do IC. Foram realizadas coletas de fala espontânea até o 25º mês - nos 18 primeiros meses essas
coletas foram mensais e depois uma única coleta foi realizada no 25º mês de uso do dispositivo
- aplicação da prova de nomeação do ABFW em três momentos, 12 meses, 18 e 25 meses após
a ativação do IC, e aplicação do teste do vocabulário receptivo Peabody somente 25 meses após
a ativação do dispositivo. A análise dos dados revelou que nos três primeiros trimestres após a
ativação do IC o inventário sonoro do participante se expandiu, os tipos silábicos também, mas
o inventário de itens lexicais, pelo menos, os captados nas gravações, não. As produções
referenciais foram constatadas no segundo trimestre, sendo essas produções referentes à
repetição de itens lexicais. Na análise do quarto, quinto e sexto trimestre após a ativação do IC
constatou-se um aumento no número de vocalizações, maior diversidade de segmentos e tipos
silábicos produzidos, e aumento nas tentativas de repetir e produzir produções referenciais. As
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produções referenciais espontâneas foram identificadas somente a partir do quinto trimestre
após a ativação do IC. Apesar dos avanços observados, as produções referenciais ainda foram
bastante restritas. No 25º após ativação do IC, correspondendo ao oitavo trimestre, verificou-se
uma diminuição no número de vocalizações e aumento de itens lexicais produzidos de forma
espontânea. Em relação à prova de nomeação do ABFW, nas duas primeiras tentativas de
aplicação do teste, realizadas no 12º e 18º mês após a ativação, verificou-se a impossibilidade
do participante de realizar a tarefa de nomeação. Na terceira tentativa, realizada no 25º mês
após a ativação, verificamos um melhor desempenho em relação às duas outras tentativas, mas
ainda identificamos uma grande dificuldade de nomeação. Dos 34 itens do teste, somente dois
deles foram nomeados. No teste do vocabulário receptivo do Peabody, realizado no 25 º mês
após a ativação, o participante obteve pontuação de 15 pontos. De acordo com a tabela da idade
equivalente, esta pontuação é compatível com o tamanho de léxico de criança com idade
inferior a 1 ano e 9 meses. O estudo longitudinal permitiu acompanhar o processo de expansão
gradual da transição entre vocalizações e produção das primeiras palavras e a relação entre
léxico e aquisição fonológica.
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ESTRUTURAS DE FOCO NO GALEGO É O QUE VAIS TER
Autor: André Felipe Cunha Vieira
Orientadora: Maria Luiza Braga
Co-orientador: Francisco Antonio Cidrás Escáneo – USC (Espanha)
O presente trabalho ocupa-se da investigação do desenvolvimento diacrônico das
construções Pseudoclivada Invertida, Ser Que, Pseudoclivada Extraposta e Clivada Canônica
(cf. LAMBRECHT, 2001) no galego entre os séculos XIII e XX. O trabalho é desenvolvido
sob o modelo de Construcionalização e Mudança Construcional (cf. TRAUGOTT E
TROUSDALE, 2013) em uma perspectiva teórica da Gramática de Construções Baseada no
Uso. Modelos Baseados no Uso (cf. LANGACKER, 1988) defendem que o sistema linguístico
dos indivíduos é fundamentado em “eventos de uso”: instancias de produção e compreensão
linguística do falante (cf. KEMMER, BARLOW; MICHAEL 1999).
O conceito de construção que utilizo é o definido por Traugott e Trousdale (2013):
“nós definimos a construção como pareamentos de forma-significado. Esse
pareamento pode ser pensado em termos de várias dimenções, todas elas gradientes.
Dentre elas está o tamanho, grau de especificidade fonológica, e tipo de conceito.”
(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 11, tradução minha)

Proponho-me a desenvolver um quadro histórico que analise as possíveis heranças
genéticas entre as construções acima enumeradas.
Um estudo diacrônico amplo sobre clivadas no galego lança luz sobre importantes
questões relevantes aos estudos em português. Seriam as construções clivadas um
desenvolvimento de uma estrutura sintática de foco anterior? Seriam a especialização de uma
construção primariamente não focal? Essas construções surgiram quando? São fruto do
desenvolvimento do português, ou já estavam presentes no romance galego? As previsões
iniciais de que as ditas construções de foco estavam presentes no galego do século XIII
confirmaram-se, além de podermos afirmar também que, já no século XIII, ambas as
construções acima mencionadas já estavam em um estágio bastante avançado de
estabelecimento no uso escrito. Esse uso em registros escritos nos permite afirmar que o
processo de desenvolvimento na fala já se encontrava presente em séculos anteriores. Postulo
inclusive, baseado no princípio da Não-Sinonímia (cf. GOLDBERG 1995, 2006), que essas
construções já estavam em distribuição complementar no século XIII no que diz respeito às
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classes de palavras e aos elementos sintáticos que eram licenciados para focalização, aos tipos
textuais e ao status informacional do referente do elemento focalizado.
Dada a dimenção deste trabalho, esta apresentação, focará na construção Pseudoclivada
Invertida com QUEN. Os dados indicam que ela surgiu no galego apenas no final do século
XIX. Nos corpora utilizados, atestei a presença de um único dado em finais do século XIX,
sendo todos os demais do século XX.
Outras constatações relevantes são: todos os dados apresentavam o sujeito como foco e
todos os tipos de processo verbal co-ocorrem com esta construção, embora haja uma diferença
distribucional grande entre eles. Quanto ao Tipo Textual, pouco menos de 2/3 dos dados são
empregados em argumentação, enquanto 1/3 são utilizados em narrativa. Esses resultados
fazem todo sentido quando pensamos que, tanto ao narrar quanto ao argumentar, tendemos a
utilizar várias estratégias de focalização para nos certificarmos de clarificar certos elementos
que consideramos cruciais para o entendimento do nosso texto. Halliday (1967, p. 204) afirma
que o foco pode ser descrito como “um tipo de ênfase” utilizada pelo falante para sinalizar
aquilo que ele deseja que seja entendido como informativo dentro da mensagem. Ele também
afirma que “o que é focal é informação ‘nova’”. Por nova, Halliday refere-se àquilo que o
falante “apresenta como se não fosse recuperável do discurso precedente”. Essa afirmação é
muito interessante porque a maioria esmagadora de ocorrências da construção Pseudoclivada
Invertida com QUEN apresenta um referente dado (cf. CHAFE, 1994), e isso é uma estratégia
que se encaixa muito bem com a expectativa de uma narrativa ou argumentação. Nesses tipos
textuais, é importante reforçar aquilo que de “mais informativo” há no texto.
Palavras-chave: Construções Clivadas, Construções de Foco, Galego, Gramática de
Construções Baseada no Uso, Construcionalização e Mudança Construcional
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UMA ANÁLISE CONSTRUCIONAL DAS PERÍFRASES DE GERÚNDIO DE
ASPECTO CURSIVO NO PORTUGUÊS
Autora: Quezia dos Santos Lopes Oliveira
Orientadora: Maria Luiza Braga
Co-orientador: Xulio Sousa
O presente estudo investiga, sob a ótica dos modelos baseados no uso e do modelo de
Construcionalização e Mudança Construcional proposto por Traugott & Trousdale (2013), o
processo de formação das perífrases de gerúndio no português, marcadoras de aspecto cursivo,
especificamente as constituídas pelos auxiliares ir, vir, ficar e estar. Avalia também a história
dessas construções ao longo de sua existência na língua. Tais objetivos se orientam pelas
hipóteses de que: 1) todos os verbos que co-ocorrem com o gerúndio seguiram a trajetória de
construcionalização da perífrase estar + gerúndio na língua portuguesa; e 2) a perífrase verbal
estar + gerúndio está mais avançada no processo de Mudança Construcional do que aquelas
com os outros verbos, o que é evidenciado pelo seu caráter altamente gramatical e pela sua
marcação aspectual neutra, como é demonstrado pela literatura corrente sobre o assunto.
O primeiro fator que sustenta essa segunda hipótese é demonstrado pela amplitude de
comportamento de emprego desta construção, o que vai permitir, inclusive, particularidades de
combinação com outras construções, como as de gerundismo ou as com verbos modais. Já a
questão da marcação aspectual neutra está apoiada nas discussões da literatura sobre o emprego
dessa construção com o valor parcializante ou genérico, correspondendo a uma variante das
formas simples de presente, em contraste com outras perífrases de gerúndio que,
adicionalmente, por influência da natureza da forma original do auxiliar, marcam o
desenvolvimento ação de um ponto anterior ou posterior ao eixo central.
Para realizar essas investigações propostas neste trabalho, foram analisadas amostras de
textos escritos dos séculos XIII ao XXI. Tal material foi formado por consultas a diferentes
bancos de texto, como o de Torrent (2009), o do CIPM (Corpus informatizado do português
medieal), o do Labor Histórico e o do PEUL. Pela diversidade de fontes e pelo amplo recorte
temporal, pôde-se contar nesta pesquisa com diversificados textos (gêneros e tipos) do
português arcaico, antigo e moderno.
Adicionalmente, foram consultados dados do galego atual, extraídos do TILG (Tesouro
informatizado da língua galega), a fim de complementar e ratificar os resultados obtidos para o
português na análise de mudança construcional das perífrases de gerúndio aqui analisadas. A
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razão deste estudo comparativo está na relação de parentesco entre essas duas línguas, que
compartilham de fenômenos comuns, resultando em similaridades e particularidades de
comportamento em cada uma delas. Esse olhar comparativo para a língua originária do
português poderia aclarar as considerações feitas para o português ao final da análise.
Feito o levantamento dos dados, procedeu-se à análise, tendo em conta algumas
categorias linguísticas responsáveis por evidenciar alterações nos níveis de esquematicidade,
produtividade e composicionalidade de cada construção observada, conforme o modelo de
Traugott & Trousdale (2013) e, com isso, revelar sua formação e mudança. Tais fatores
correspondem à natureza semântica do verbo principal, tipo de referente sujeito, tempo verbal,
presença de material interveniente entre os elementos da perífrase, à natureza desse material,
quando presente, e, por fim, ao valor aspectual da construção (cursivo x progressivo, na
nomenclatura de Travaglia (1994; 2014) e Castilho (1968)).
Ao final do trabalho, procuro responder as hipóteses levantadas, atestando o que a
literatura afirma sobre a natureza gramatical da perífrase com estar, e apresento um esquema
representativo de Construcionalização e Mudança construcional de aspectualização cursiva no
português com perífrases de gerúndio, ratificando, neste último caso, o comportamento típico
do galego-português.
Para esta apresentação em particular, centramo-nos apenas na segunda parte deste
trabalho e discutimos as hipóteses e resultados parciais obtidos para a mudança construcional
dessas quatro perífrases analisadas.
Palavras-chave:

Perífrases

cursivas

de

gerúndio.

Mudança

construcional.

Construcionalização.
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MODELOS BASEADOS NO USO: EM FOCO, AS CONSTRUÇÕES COM O VERBO
LEVAR NA LÍNGUA PORTUGUESA
Autor: Allan Costa Stein
Orientadora: Maria da Conceição de Paiva
Esta pesquisa de doutorado, que está em seu segundo ano de desenvolvimento, investiga
as diferentes construções com o verbo levar na língua portuguesa. Partindo de uma abordagem
baseada no uso (KEMMER; BARLOW, 2000; LANGACKER, 2000; BYBEE, 2010; dentre
outros), pretendemos verificar como se deu o processo de gramaticalização dessas construções
e também como elas se caracterizam em termos de forma e de significado. Além disso, se
possível, pretendemos identificar ainda como esses pareamentos se inter-relacionam com outros
nós que integram a rede linguística da comunidade de fala, tendo em vista a hipótese de que as
unidades da língua estão conectadas entre si por meio de links de diferentes tipos
(GOLDBERG, 2006; HILPERT, 2014). A gramaticalização, nessa perspectiva, é compreendida
como um processo que cria novas construções a partir de unidades que, em determinados
contextos, assumem funções mais gramaticais, originando esquemas complexos e
automatizados que carregam significado próprio (BYBEE, 2015).
Para o desenvolvimento desta pesquisa, de natureza diacrônica, serão analisados textos
de diferentes gêneros, produzidos a partir do século XIII. Os séculos foram agrupados de acordo
com os seguintes períodos da língua portuguesa: (1) Período arcaico (do séc. XIII até a 1.ª
metade do séc. XVI), (2) Período clássico (da 2.ª metade do séc. XVI até o séc. XVIII), e (3)
Período moderno (do séc. XIX até o séc. XXI). Na medida do possível, procurou-se uniformizar
o corpus quanto ao número de palavras por período.
As análises empreendidas até o momento possibilitaram a identificação de diferentes
padrões construcionais que envolvem o verbo levar em posição especificada, tais como a
Construção causativa [X LEVAR Y a Z], em que o sujeito, que pode ou não ser intencional, é
responsável por uma mudança no estado interno de Y (cf. João levou o pai à loucura). Por
hipótese, tal pareamento emergiu de instâncias específicas de um padrão mais geral, a
Construção de Movimento Causado [SN V SN SP], que admite diferentes itens, inclusive levar,
na posição do verbo (cf. João levou a sacola de compras para a cozinha). Assume-se que, no
esquema causativo em questão, o slot do verbo está previamente especificado porque não
admite outras possibilidades de preenchimento. A ideia de que novas construções surgem a
partir de instâncias específicas de esquemas já convencionalizados deriva da hipótese
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funcionalista de que a Gramática é um mecanismo emergente, cuja natureza pode ser explicada
com referência a capacidades cognitivas de domínio geral que produzem estruturas de
conhecimento a partir do uso (BYBEE, 2010; TOMASELLO, 1999; 2005).
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A EVOLUÇÃO DE CONSTRUÇÕES CAUSAIS NO PORTUGUÊS: UMA
ABORDAGEM CONSTRUCIONAL
Autor: Bruno Araújo de Oliveira
Orientadora: Maria da Conceição de Paiva
Ao longo da história da língua portuguesa atestamos uma diversidade de formas que
servem à função de estabelecer conexão causal entre segmentos discursivos, como, por
exemplo, os conectores ca, pois, pois que, porque, porquanto, como, já que, visto que..., bem
como os SPreps por causa de, por conta de, em razão de, entre outros. A literatura linguística
sobre juntores causais é bastante vasta, apresentando trabalhos sob as mais diversas
perspectivas teóricas. Entretanto, ainda são escassos estudos que forneçam um tratamento
construcional para esses elementos. A maioria dos trabalhos realizados sobre os juntores em
língua portuguesa têm focalizado a análise de uma ou outra construção, privilegiando ou
aspectos formais ou aspectos semântico-pragmáticos da construção. Tendo isso em vista, a
presente pesquisa se destina a realizar um estudo em tempo real de longa duração que se
particulariza por apresentar um olhar mais panorâmico, considerando todo o conjunto de
construções que expressam causalidade no português, à luz da atual abordagem construcional
de mudança linguística (cf. BYBEE, 2010, 2013, 2015; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013;
DIESSEL, 2015; BARðDAL et alii, 2015), um modelo que enfatiza a importância do uso (cf.
KEMMER; BARLOW, 2000). Entre seus pressupostos centrais está a concepção de língua
como uma complexa e dinâmica rede de construções conectadas por links de natureza diversa
(cf. DIESSEL, 2015). A arquitetura da rede é moldada pelas experiências que os falantes têm
com a língua em uso e pela atuação de processos cognitivos de domínio geral, tais como
categorização, chunking e analogia. Nosso objetivo central é depreender as mudanças ocorridas
na rede das construções causais do português, ao longo de sua evolução diacrônica, do século
XIII ao século XXI. Uma vez que essas construções exibem formas distintas, assumimos como
hipótese que elas apresentam nuances funcionais específicas que as distinguem umas das outras
em cada sincronia, tal como postula o princípio da não sinonímia (cf. GOLDBERG, 1995).
O estudo da mudança em perspectiva construcional tem se concentrado basicamente na
análise de dois tipos de mudança: a construcionalização e a mudança construcional. O primeiro
tipo consiste na emergência de uma nova construção na rede linguística; o segundo tipo, por
sua vez, refere-se às alterações ocorridas ou no âmbito da forma ou no âmbito do sentido de
uma construção, não caracterizando, portanto, o surgimento de uma nova construção na rede
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(cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). A fim de fornecer uma descrição pormenorizada das
diversas microconstruções causais e sua distribuição na rede em cada sincronia, investigamos
um conjunto de propriedades formais, semânticas e pragmáticas que definem seus usos, como
o domínio da causalidade em que se estabelece a relação causal (cf. SWEETSER, 1990), os
tipos de processos envolvidos (cf. HALLIDAY, 2004), a ordenação dos segmentos ‘causa’ e
‘efeito’ e o estatuto informacional desses segmentos (cf. PAIVA, 1991). Para a realização deste
trabalho, analisamos um corpus constituído por um conjunto diversificado de textos não
literários, representativos de cada século do português. Sendo esta pesquisa de natureza
histórica, tivemos o cuidado de selecionar textos cujas edições são mais confiáveis para estudos
linguísticos, a saber, fac-símiles e edições semidiplomáticas. Atualmente, estamos na fase de
coleta e análise de dados do português arcaico (séculos XIII - XVI). Concomitantemente,
seguimos com a leitura e discussão de textos teóricos.
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PROPRIEDADES RELEVANTES PARA A ORDENAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES
CAUSAIS COM PORQUE E POR+INFINITIVO NO PORTUGUÊS CLÁSSICO E
CONTEMPORÂNEO
Autora: Mayra França Floret
Orientadora: Maria da Conceição de Paiva
Existem múltiplas formas de expressar causalidade na língua Portuguesa. Os períodos
complexos em que se relacionam uma causa e um efeito podem ser organizados através do uso
de conectores ou apenas por justaposição. Em nossa pesquisa, analisamos a ordenação de
períodos causais com os conectores porque e por+infinitivo nos denominados período clássico
e contemporâneo do português (CASTRO, 2013), ou seja, desde o século XVII até o século
XXI.
A oração causal encabeçada por porque e por+infinitivo pode ser anteposta, posposta
ou interposta à oração núcleo, como mostram os exemplos:
(1) Nessa Corte de D. João V. na qual as paixões e intrigas fervem e tumultuam, mas, por ser
em terra portugueza, encontram-se peitos que batem sempre leaes (Século XX - Provocações o
debates).
(2) Meus versos arrebentados à força de os esticar, agradavam-lhe ainda assim, porque no fim
de contas eram um arremedo de poesia; e porventura levavam um perfume da primavera da alma
(Século XIX - Como e porque sou romancista).
(3) Este modo de regimento, por ser mais em favor da Monarquia, que o passado, foi tão
aprazivel a todos os Reys sucessores de D. João, que nenhum se lembrou de restituir â nobreza
estas dignidades, que D. João lhes alheâra (Século XVII - Epanáforas de vária História
Portuguesa).

Um primeiro objetivo deste estudo é analisar a forma como algumas propriedades das
construções causais com porque e por+infinitivo podem estar relacionadas à escolha por
diferentes tipos de organização sintagmática do período (anteposição, posposição ou
interposição da oração causal em relação à oração núcleo). Nesse sentido, as propriedades
analisadas foram: domínio da causalidade, estatuto informacional, sequencialidade de eventos,
continuidade tópica e tipo de processo verbal. Um outro objetivo é verificar se, no período
considerado, teria havido mudanças na forma como essas propriedades se relacionam com a
ordenação das orações causais em foco. Nossa pesquisa se fundamenta na perspectiva teórica
dos Modelos baseados no Uso (MBU), rótulo mais geral para diversas perspectivas que
reconhecem a centralidade do uso, isto é, da experiência linguística do falante na organização
e funcionamento da língua. Nossa amostra é constituída por dados de escrita coletados em
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textos não literários representativos dos dois períodos considerados. Os dados foram analisados
estatisticamente

através

do

programa

computacional

GoldVarbX

(SANKOFF,

TAGLIAMONTE E SMITH, 2005). A análise dos dados aponta para a existência de uma ordem
não marcada da oração causal (especialmente com porque) em relação à oração núcleo, pois
esta tende a ser posposta independentemente do funcionamento das propriedades analisadas.
Palavras-chave: Orações causais. Porque. Por+infinitivo. Ordenação. Português clássico.
Português contemporâneo.
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UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE REVISTAS DE DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA
Autora: Mariana Ximenes Bastos
Orientadora: Vera Lúcia Paredes da Silva
Busca-se, com este trabalho, apresentar as discussões já encaminhadas bem como as
hipóteses levantadas pela minha pesquisa de Doutorado em estágio de desenvolvimento. Em
minha tese, meu objetivo principal é fornecer uma comparação entre diferentes artigos de
divulgação científica (ADC) a fim de ampliar o quadro investigativo sobre essa temática.
Partindo-se da concepção de gêneros textuais como ações representativas de situações
discursivas recorrentes (BAKHTIN, 2003; BATHIA, 2009) e levando em conta que é a sua
função, relacionada às diferentes instâncias de comunicação nas quais circulam, o aspecto
fundamental para sua caracterização, entende-se o discurso da divulgação científica (DC) como
aquele no qual a voz da ciência revela-se ao grande público com uma nova roupagem. Assim,
cabe à DC difundir e colocar ao alcance de toda uma massa populacional assuntos que são do
seu interesse, de maneira que esta sinta-se parte da sociedade e tome conhecimento daquilo que
é produzido para ela.
Dessa forma, na tentativa de fazer com que o público, leigo no assunto, se interesse pela
temática, é preciso que sejam utilizadas estratégias que atuem em duas vias. De um lado, tais
recursos devem atrair a atenção do leitor, considerando se tratar de um assunto sobre o qual ele
tem pouco (ou nenhum) domínio e, nesse ponto, é possível propor que tais estratégias
funcionem de forma argumentativa, na tentativa de convencer o público sobre a validade e a
importância do tema.
Ao mesmo tempo, são necessárias também estratégias que facilitem o entendimento da
audiência sobre o assunto, visto que a influência do discurso científico – com seu vocabulário
específico – poderia comprometer a compreensão do público leigo. Nas palavras de Zamboni
(1997, p.75), é preciso, por conta disso, de uma espécie de “‘tradutor’ (...) que torne acessível
[tal conteúdo] à grande massa de homens comuns, dissociados da elite científica e, portanto,
colocados à margem de um saber cada vez mais técnico”.
Verifica-se, no entanto, que, a depender da autoria e do público-alvo de cada publicação,
obtém-se um quadro bastante heterogêneo no diz que respeito à análise dos ADC. Com efeito,
revistas como Superinteressante e Galileu, cujos temas abordados são variados, voltam-se para
um público “mais geral”, o que se reflete numa linguagem que busca conquistar e aproximar53
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se da audiência. Ao mesmo tempo, os artigos são escritos por jornalistas, profissionais
familiarizados com as estratégias próprias do mercado publicitário e também leigos no tema,
situando publicações desse tipo como próximas às do domínio jornalístico.
Já revistas que tratam de áreas específicas como Psique e Filosofia (Grupo Escala)
destinam-se a um público com interesse prévio no assunto abordado e, por contar com essa
“familiaridade assumida” (cf. PRINCE, 1981), fazem uso de estratégias distintas e, por vezes,
mais complexas. Soma-se a isso o fato de serem assinadas por especialistas da área, que
dominam não só os termos próprios da ciência mas também a própria escrita científica. O fato
de atuarem fora de seu ambiente original e se colocarem no papel de divulgadores pode se
refletir no alto número de termos e estruturas formais, que, por sua vez, podem dificultar a
compreensão da audiência leiga e, assim, caracterizar tais publicações como próximas do
domínio acadêmico/científico.
Dada a evidente heterogeneidade em relação aos ADCs, tratamos de artigos desses dois
grupos de publicações que abordam o mesmo tema e, assim, analisamos a influência desses
aspectos – autoria e público-alvo – a partir das estratégias linguístico-discursivas de cada artigo,
buscando semelhanças e distinções de forma a verificar empiricamente como um mesmo gênero
toma forma quando tem autor e leitor diferenciados.
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SINTAGMAS NOMINAIS COMPLEXOS E O GÊNERO NOTÍCIA POLÍTICA
Autora: Lorena Cardoso dos Santos
Orientadora: Vera Lúcia Paredes da Silva
O presente trabalho procura estudar o gênero notícia política utilizando, para tal,
exemplares de notícias disponibilizadas no meio digital e no meio impresso no Brasil,
analisando suas semelhanças e, principalmente, suas diferenças formais e funcionais. O estudo
parte da forma e chega à função, e utiliza o Sintagma Nominal Complexo (doravante SNC)
como um de seus traços definidores. No sentido de tomar o SNC como o principal parâmetro
na caracterização dos gêneros, partimos para um exame mais minucioso de sua constituição e
funções. Desse modo, a análise dos SNCs, assim identificados a partir de propriedades
estruturais, foi feita em correlação com a constituição do gênero em estudo. Considera-se
complexo o SN que possui em sua constituição mais de dois itens lexicais, ou seja, são
estruturas que possuem três ou mais constituintes. Em outras palavras, o SN complexo é um
SN pesado. O peso dos constituintes (cf. WASOW, 1997) pode ser medido através da densidade
lexical (número de itens) e do número de encaixes recursivos (sintagmas preposicionais e
orações adjetivas). Estes SNs trazem uma alta carga informativa, que também pode ser tomada
como medida de peso. De acordo com Santos (2014a), vimos que a notícia2 é um gênero
pertencente ao domínio jornalístico em que predominam sequências expositivas e/ou narrativas
no texto. Como são textos informativos, assinados ou não pelo autor, o uso de 3º pessoa e a
presença constante de dialogismo, mesmo que sob uma suposta objetividade jornalística, são
constantes. Observou-se na ocasião que houve uma baixa incidência de SNs complexos com
nominalizações no gênero notícia da cidade, se comparada a outros gêneros do domínio
jornalístico investigados nas pesquisas que vêm sendo orientadas e conduzidas por Paredes
Silva (2008, 2012, 2014, 2015, etc.). Após analisar comparativamente os resultados das notícias
da cidade e dos editoriais de jornal e de revista (cf. SANTOS, 2015), pudemos perceber que a
natureza das notícias também é um fator que provavelmente acaba influenciando nas escolhas
estruturais do SN. Isso se deve a uma relação de mútua motivação, em que a estrutura (SN)
influencia o discurso (materializado no gênero) da mesma maneira que o discurso acaba
motivando a escolha e o uso da estrutura nominal. O noticiário político possui características
distintas das encontradas no noticiário local. As notícias de cunho político tendem a apresentar

2

Neste estudo, a diferença entre notícia e reportagem não foi considerada relevante.
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verbos de elocução, um dialogismo maior devido à presença massiva de citações e inclusive
possuem formas variadas para introdução do discurso direto no texto (cf. RABELLO, 2008).
Partimos também do pressuposto de que esta categoria de notícias tende a apresentar textos
mais longos e notadamente mais complexos. Desse modo, nosso interesse foi despertado para
que, empiricamente, possamos comprovar que existem notícias estruturalmente tão complexas
quanto gêneros mais argumentativos do domínio jornalístico. É importante, também, refletir
sobre como os suportes contribuem para a apresentação dos gêneros e se os suportes podem
interferir na formação dos gêneros textuais. Portanto, esta pesquisa sobre notícias políticas de
jornais digitais e impressos será feita com base num corpus formado, a princípio, por
exemplares do jornal O Globo e do site de notícias G1. São analisados os SNs nas funções de
sujeito e objetos (diretos ou indiretos). Dado o número de características que se pretende
correlacionar e o número de dados envolvidos nesta pesquisa de caráter empírico, é necessário
um tratamento estatístico dos aspectos envolvidos. No sentido de se obter frequências de uso e
correlações entre estes fatores, em princípio, alguns programas do pacote estatístico
GOLDVARB são utilizados. Assim, estão sendo analisados aspectos como os diferentes
padrões de SNs encontrados; a função sintática exercida pelo SN, assim como sua posição em
relação ao verbo (anteposta ou posposta); a presença ou ausência de nominalizações; o status
informacional do SN e a densidade informacional deste (medida a partir da quantidade de itens
lexicais). A partir desta metodologia, pretendemos confirmar as hipóteses de que existiria uma
correlação entre o uso de SNs complexos e as sequências textuais, assim como uma correlação
entre o grau de complexidade estrutural do SN e o status informacional de seus constituintes,
correlacionando a composição dos sintagmas e a constituição do gênero notícia política para,
enfim, reunirmos elementos empíricos para responder um dos questionamentos realizados por
Rabello (2008) – e que se tornou um dos pontos-chave desta pesquisa –: “até que ponto a notícia
política apresenta um texto narrativo?”
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CONTRIBUIÇÃO DOS SNS ENCAPSULADORES PARA A ORGANIZAÇÃO
TÓPICA EM LIVROS DIDÁTICOS DE TRÊS NÍVEIS: UM ESTUDO
COMPARATIVO
Autora: Talita Moreira de Oliveira
Orientadora: Vera Lúcia Paredes da Silva
Na presente exposição, trazemos um recorte da pesquisa de doutorado, que focaliza
como se constrói a continuidade referencial e tópica nos livros didáticos de História a partir do
uso de SNs rotuladores. Apenas o texto principal, predominantemente expositivo, está sendo
considerado no presente trabalho. Os boxes com informações adicionais não foram examinados
– os elementos que envolvem o texto principal têm a finalidade de contribuir para o
desenvolvimento daquele tópico, de motivar o interesse do leitor, mas é o texto expositivo o
responsável por conduzir o tema.
O SN rótulo (FRANCIS, 1994), ao mesmo tempo que contribui para a evolução do texto,
ainda é capaz de avaliar o que foi ou será dito. Como Francis (op.cit.) expõe, trata-se de um SN
que resume ideias ou porções do texto, recategorizando-as e atribuindo-lhes uma designação e
cumprindo uma função encapsuladora, assim como as nomeações (cf. CAVALCANTE, 2001).
Koch (2014) menciona três funções dos rótulos: cognitiva, de organização textual e de
orientação argumentativa (p.69).
A continuidade tópica ou referencial, um importante domínio funcional na perspectiva
funcionalista americana (cf. GIVÓN,1983, 1995) diz respeito a como um referente, uma vez
introduzido, é mantido e retomado ao longo do texto sem comprometer a compreensão do leitor.
Nesta apresentação, restringiremos a análise aos SNs encapsuladores – semântica do núcleo,
presença ou não de modificadores e caráter anafórico ou catafórico.
O corpus deste estudo é formado por livros didáticos (doravante LDs) destinados a três
momentos diferentes do ensino básico: o início e o fim do Ensino Fundamental (6º e 9º anos) e
o final do Ensino Médio (3º ano). Para tanto, são examinados 5 autores de cada série.
A análise em curso tem mostrado, nos LDs do 6º ano do EF, SNs rótulos com poucos
modificadores avaliativos e a semântica do nome-núcleo mais geral. Tais LDs são destinados a
leitores jovens e não muito experientes e os tópicos abordados (primeiras civilizações) não são
tão familiares – SNs encapsuladores com uma composição mais simples facilitariam a
compreensão do conteúdo pelo aluno.
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Na amostra composta pelos LDs do 9º ano do EF, encontramos um número maior de
SNs encapsuladores. Em relação à função de orientação argumentativa (KOCH, 2014), os SNs
rotuladores desse conjunto de livros apresentam núcleos pouco avaliativos, com nomes mais
gerais, assim como aqueles extraídos dos LDs do 6º ano do EF.
Já do aluno do Ensino Médio, segundo os PCNs 2000, é esperado “o desenvolvimento
da autonomia intelectual e do pensamento crítico” e “o desenvolvimento das competências para
continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos”
(p.10). Em tal material, destinado a alunos mais experientes, os SNs encapsuladores
representam escolhas vocabulares mais seletivas: mesmo nos casos em que a semântica do
nome-núcleo é mais geral, a presença de modificadores avaliativos contribui para a orientação
argumentativa – diferença que observamos também em relação à tipologia textual: enquanto os
textos destinados ao EF são mais expositivos, nos LDs do 3º ano do EM encontramos mais
sequências argumentativas.
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LINGUAGEM E COGNIÇÃO: UM EXPERIMENTO COM CYBERCORPORA
Autor: Hadinei Ribeiro Batista
Orientadora: Maria Cecilia Mollica
O estudo, de natureza corpus driven, volta-se para a análise de produções textuais de
aprendizes do ensino fundamental II em ambiente virtual. Investiga-se, a partir de um
experimento com compilação e exploração de cybercorpora, o impacto de três fatores sociais
(sexo, cor/ raça e bolsa família) no planejamento de textos opinativos sobre a temática do
bullying, jogos eletrônicos e o uso de tecnologia nos tempos atuais. Para tanto, a pesquisa
considera a frequência de palavras nos conjuntos de textos para cada par de fator social,
buscando explicar as diferenças cognitivas quanto às escolhas linguísticas dos grupos de
estudantes. A premissa básica é a de que a linguagem materializada nos textos ‘fotografa’, de
alguma maneira, as vivências sociais dos sujeitos. O correlato fator social, uso linguístico e
processamento cognitivo de textos inseriu esta pesquisa no rol de investigação da ciência
cognitiva, mais precisamente da sociolinguística cognitiva (FAUCONNIER, 1997;
LANGACKER, 1999; CROFT, 2009; CLARK, 2007; GEERAERTES, 2010; FERRARI,
2010). Por se tratar de uma análise que parte do conjunto de dados, vários fenômenos foram
apurados e receberam tratamento teórico particular, uma vez que as diferenças encontradas,
embora condicionadas por fatores sociais, não constituem variantes linguísticas como
tradicionalmente se verifica em trabalhos sociolinguísticos. Os dados foram processados com
a ajuda de tecnologias que realizam leituras inteligentes de textos, desenvolvidas por
pesquisadores da Linguística de Corpus (MCENERY and HARDIE, 2012). Para além de
verificar o impacto dos fatores sociais nas produções dos discentes, esta pesquisa traz à tona
discussões no âmbito do ensino da língua materna, letramento digital, compilação e análise de
dados com recurso tecnológico, contribuindo para a produção de materiais instrucionais mais
eficientes.
Palavras-chave: Linguística de Corpus. Cognição. Tecnologia e inovação.
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AQUISIÇÃO DE ORAÇÕES RELATIVAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM
CONTEXTO DE INPUT VARIÁVEL
Autora: Ana Cristina Baptista de Abreu
Orientadora: Christina Abreu Gomes
Este trabalho investiga a aquisição de orações relativas não preposicionadas e
preposicionadas do Português Brasileiro (PB) em crianças em fase anterior à alfabetização,
considerando o contexto de variação e mudança dessas construções. Segundo Tarallo (1993,
1986), as orações relativas não preposicionadas do PB possuem duas variantes, a) básica (A
bolsa que comprei) e b) copiadora (A bolsa que comprei ela), enquanto as relativas
preposicionadas possuem três variantes: c) padrão (A menino de quem falei), d) copiadora (A
menina que falei dela), e) cortadora (A menina que falei). Todavia, nem todas estas variantes
constituem o input para aquisição, pois estudos de Tarallo (1993), Mollica (2003) e Abreu
(2013) afirmam que as variantes básicas, entre as relativas não preposicionadas, e cortadoras,
entre as preposicionadas, são as mais frequentes no PB contemporâneo. O estudo conjuga os
pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista e dos Modelos baseados no Uso.
Diessel & Tomasello (2005), Diessel (2009), Ambridge et al. (2015) e Diessel e Hilpert (2016)
destacam a importância da frequência de tipo para a aquisição, afirmando que as estruturas mais
frequentes são mais facilmente adquiridas. Assim, este trabalho visa observar o comportamento
das crianças perante as orações relativas tanto na compreensão quanto na produção em contexto
de input variável. Para isso, dois experimentos estão sendo utilizados. O experimento de
compreensão baseia-se na metodologia de Arnon (2009; 2011) em que 28 conjuntos com três
figuras são apresentadas. A tarefa consistiu na indicação da cor dos acessórios dos personagens
mediante o estímulo sonoro proveniente de fones de ouvido. Foram criadas 36 perguntas com
relativas encaixadas, divididas em duas listas, nas posições de sujeito e objeto direto com as
variantes (a) e (b) e objeto indireto com as variantes (c) e (e), como em : “Qual a cor da calça
do palhaço que (ele) está empurrando o menino?”. Estas listas também continham dez
distratores. Um estudo piloto foi realizado com 20 crianças entre 4 e 6 anos para verificar se as
frequências de ocorrência e de tipo influenciam na aquisição conforme propõem Diessel &
Tomasello (2005) e Ambridge et al. (2015), pois, se isto ocorre, as relativas mais frequentes
serão mais facilmente compreendidas. O experimento de produção consiste no mesmo
experimento realizado por Abreu (2013) e está em fase de reaplicação com as crianças do
mesmo grupo mencionado. Estes experimentos serão importantes para comparar compreensão
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e produção das relativas visto que evidências trazidas por Arnon (2009, 2011), sobre o hebraico,
demonstram que a produção e compreensão nem sempre se igualam. As respostas das 20
crianças no teste de compreensão foram analisadas e comparadas aos resultados de Abreu
(2013) para a produção. Os resultados do experimento de compreensão revelaram uma
diminuição de erros com a idade, exceto para as relativas de objeto direto, demonstrando que a
experiência é fundamental na aquisição. Nos mais novos, o escore de erro tem relação com o
local de extração. Estes crescem na ordem: sujeito<objeto direto <objeto indireto. As relativas
básicas de sujeito foram mais fáceis do que as copiadoras para os mais novos e ambas
alcançaram o mesmo nível de compreensão para os mais velhos. Já para as relativas de objeto
direto, foram obtidos mais erros relacionados às variantes copiadoras do que às variantes
básicas, mais frequentes no input. Para as relativas de objeto indireto, ambas as variantes foram
pouco compreendidas pelos mais novos e bem compreendidas pelos mais velhos. Esses
resultados fornecem evidência para o papel da experiência, frequência de ocorrência, frequência
de tipo e similaridade estrutural na aquisição de relativas do PB. Ademais, foram atestadas
diferenças entre produção e compreensão.
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O PORTUGUÊS DE CONTATO DOS GUARANI DO ESPÍRITO SANTO: A
REALIZAÇÃO VARIÁVEL DA CONCORDÂNCIA VERBAL DA 3ª PESSOA DO
PLURAL
Autora: Poliana Claudiano Calazans
Orientadora: Christina Abreu Gomes
Este trabalho objetiva analisar a realização explícita da concordância verbal na terceira
pessoa do plural na variedade do português que os Guarani do Espírito Santo estão adquirindo
e discutir os fatores socioculturais envolvidos nesse processo de contato linguístico e de
aquisição de uma segunda língua (L2). O povo Guarani localizado em terras capixabas chegou
a esse território por volta de 1970 e é oriundo dos estados do sul do Brasil, do Paraguai e da
Argentina. São cerca de 300 índios, todos concentrados em um mesmo Território Indígena e
divididos em cinco aldeias: Boa Esperança, Três Palmeiras, Olho d’Água, Nova Esperança e
Piraquê-Açu Mirim. A comunidade é bilíngue em formação e tem, como principal característica
identitária, a língua Guarani. Assim, para alcançar o objetivo do presente trabalho, foi formado
um banco de dados de fala por meio de entrevistas realizadas em três aldeias, que versaram
sobre as tradições históricas, a família, a religião, a economia e o meio ambiente – aspectos
considerados por eles como suas principais armas de resistência. A análise tomou por base os
pressupostos da Sociolinguística Variacionista e do Contato Linguístico (WEINREICH, 1953;
ROMAINE, 1995; APPEL E MUYSKEN, 1996; KERSWILL, 2006; MATRAS, 2011), além
de resultados de estudos sobre a variabilidade da concordância encontrados nos trabalhos de
Scherre & Naro (1997, 2003) e Lucchesi (2009), e de estudos sobre o português de contato de
falantes indígenas (EMMERICH, 1984; LOUREIRO, 2005). A pesquisa teve como princípios
norteadores as seguintes questões: 1) a variação na realização da 3ª pessoa do plural no
português de contato dos Guarani reflete a variabilidade observada no PB? ; 2) se sim, em que
medida a aquisição de padrões de concordância verbal em situação de L2 se dá em função dos
mesmos condicionamentos estruturais observados para os falantes do PB como L1?; ou 3) os
indígenas dessa localidade reinterpretam a variação produzindo padrões diferentes daqueles
encontrados em outras variedades da Língua Portuguesa?; 4) há predominância de algum tipo
de condicionamento sobre os demais?; 5) em que medida características socioculturais da
comunidade têm efeito sobre a aquisição dos padrões de concordância?; e, 6) há transferência
do sistema de marcação da L1 dos falantes indígenas?. Os dados foram submetidos ao programa
Goldvarb X e analisados tendo em vista as seguintes variáveis linguísticas e sociais: posição e
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realização do sujeito; saliência fônica, caracterização semântica do sujeito; tempo verbal; tipo
de verbo; paralelismo oracional; paralelismo discursivo; sexo; escolaridade; faixa etária e grau
de contato. Paralelamente à análise pretendida, foi feito um mapeamento da comunidade de
entorno com falantes do português como L1 para verificar como se caracteriza o PB como L1
com o qual os Guarani estão em situação de contato. Verificou-se, conforme o andamento da
pesquisa, que a variação da realização da 3ª pessoa do plural no PB como L2 dos Guarani no
Espírito Santo reflete a mesma variabilidade observada no PB como L1; a exceção fica para a
variável posição e realização do sujeito que sofreu influência da língua nativa dos falantes
pesquisados. Em se tratando das variáveis sociais, a variável sexo se sobrepôs às demais
repetindo o mesmo padrão encontrado por Lucchesi et alli (2009) na comunidade quilombola
de Helvécia, na Bahia: os homens são os que apresentam os maiores valores de realização
explícita da concordância de 3ª pessoa do plural. Os resultados obtidos nesta pesquisa trazem
contribuição não só para os estudos de contato linguístico e aquisição de segunda língua, mas
também para pesquisas vindouras com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a
variedade do PB falada pelos índios Guarani em território capixaba.
Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista, Contato linguístico, Guarani, Concordância
verbal, Aquisição de L2.
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VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS NA FALA DE BAIANOS RESIDENTES NO
ESPÍRITO SANTO
Autora: Daillane dos Santos Avelar
Orientadora: Maria Cecília Mollica
Esta pesquisa pretende investigar as vogais médias pretônicas na fala de baianos que
residem no Espírito Santo. Objetivamos analisar a influência das variáveis linguísticas e
extralinguísticas na fala de migrantes baianos, e constatar as consequências do contato
linguístico. As vogais médias pretônicas /e/ e /o/ são uma das marcas mais importantes para a
divisão dialetal do Brasil. Nascentes (1953), ao considerá-las, separou os falares do Norte e os
falares do Sul do país, classificando as pronúncias de forma fechada e aberta. Na variedade
capixaba, as vogais médias-pretônicas podem ser pronunciadas de três formas: média-fechada,
média-aberta e alta, predominando as médias-fechadas. Em Salvador (Ba), a variante mais
frequente é a média-aberta ([ᴐ] e [ɛ]), havendo também a pronúncia das formas altas ([u] e [i])
e médias-fechadas ([o] e [e]). A localização geográfica do Espírito Santo e a escassez de
empregos em muitas cidades baianas, propiciam a saída do estado de origem para a capital mais
próxima (Vitória). Nesse sentido, é possível afirmar que há grande quantidade de baianos que
vão para o Espírito Santo em busca de melhores condições de vida. Hipotetizamos que o contato
linguístico favorece o uso das vogais médias-fechadas na fala de baianos que residem no ES.
Assim, acreditamos que, através do contato linguístico, os baianos diminuem as diferenças
linguísticas, pronunciando mais as vogais médias-fechadas. Supomos ainda que, quanto mais
há proximidade entre as regiões, mais há uniformização/padronização entre os dialetos. Para o
referencial teórico, contamos com as pesquisas sobre as vogais médias pretônicas de Leda Bisol
(1981), Abaurre-Gnerre (1981), Yacovenco (1993), Silva (1989) e Leite (2016). Pretendemos
verificar se migrantes baianos apresentam índices de acomodação linguística ao dialeto
capixaba, após tempo de convivência, Teoria da Acomodação (GILES, 1977) e (TRUDGILL,
1986). Os falantes foram distribuídos de acordo com as variáveis sociais: idade (17 a 30 e 31 a
50 anos), sexo (Feminino e Masculino) e escolaridade (Ensino Médio e Universitário). As
variáveis linguísticas selecionadas foram: vogal média pretônica, nasalidade, vogal tônica,
estrutura da palavra, ponto de articulação da consoante precedente e ponto de articulação da
consoante seguinte. O estudo é composto por 8 entrevistas, realizadas com perguntas
relacionadas às experiências pessoais dos informantes, à vinda para o Espírito Santo, à cultura
baiana, às dificuldades aqui encontradas, entre outros. Os informantes são baianos que residem
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há mais de 1 ano no ES, vieram para o Espírito Santo com 7 anos de idade ou mais, e que
moraram apenas na Bahia e no Espírito Santo. Se considerarmos o grande número de baianos
que saem da Bahia, em sua maioria do sul e extremo sul, veremos que ainda há muitas pesquisas
qualitativas e quantitativas a serem realizadas.
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GRAMÁTICA NA TEORIA GERATIVA

71
Linguística Rio, v. 3, ed. esp., dezembro de 2017. ISSN 2358-6826

Cadernos de Resumos do SEPLA 2017 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento
A REPRESENTAÇÃO SINTÁTICA DO ASPECTO PERFECT:
UMA ANÁLISE A PARTIR DE DADOS DE LÍNGUAS ROMÂNICAS
Autora: Juliana Barros Nespoli
Orientadora: Celso Vieira Novaes
Levando em consideração que o inventário de projeções sintáticas das categorias
funcionais seja universal, algumas das diferenças entre as línguas se restringem ao modo como
os traços presentes nessas projeções são realizados (CINQUE & RIZZI, 2008). Com isso, fazse necessário estabelecer dois níveis distintos: o nível da representação estrutural e o nível das
realizações dessa representação. No tocante à relação entre esses níveis, propostas sobre a
representação estrutural das categorias funcionais têm sido estabelecidas em muitos estudos
com base na comparação de realizações da mesma categoria entre as línguas.
Dentre as categorias funcionais investigadas nos estudos gerativistas, encontra-se a
categoria de aspecto. Neste estudo, buscamos investigar essa categoria, mais precisamente, o
aspecto perfect. Esse aspecto diz respeito a um intervalo de tempo que, quando associado ao
tempo presente, inclui o momento da situação no passado, marcando uma fronteira à esquerda
em um eixo temporal, e a sua relação com o momento de referência no presente, marcando uma
fronteira à direita em um eixo temporal. O perfect pode classificado em dois tipos: o universal,
que indica a persistência da situação passada no presente (“I have lived here for ten years”), e
o existencial, que indica os efeitos da situação passada no presente (“I have lost my penknife”).
No tocante a alguns pressupostos representacionais acerca do aspecto perfect, destacamse: (1) a proposta de uma projeção sintática do aspecto perfect na camada flexional; (2) a
proposta de uma representação sintática comum para os dois tipos de perfect, havendo, portanto,
uma única projeção para o perfect (ALEXIADOU, RATHERT; VON STECHOW, 2003;
IATRIDOU, ANAGNOSTOPOULOU; IZVORSKI, 2003; PANCHEVA, 2003). Esses
pressupostos têm como base análises que consideram as realizações de perfect no inglês.
O objetivo deste trabalho é contribuir para uma proposta de representação sintática do
aspecto perfect, ou seja, propor uma configuração estrutural para esse aspecto na árvore
sintática. Para tanto, desenvolvemos uma análise comparativa das realizações de perfect
universal e existencial, através de formas verbais e expressões adverbiais, em algumas línguas
românicas, a saber: no italiano, no francês, no espanhol e no português (europeu e do Brasil).
Pretende-se refutar a hipótese de que há uma projeção sintática comum para os dois tipos de
perfect.
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Para a investigação das línguas, optou-se pela análise de dados (1) a partir da revisão
dos trabalhos presentes na literatura que já discriminaram essas realizações e (2) a partir de uma
consulta ao corpus C-ORAL ROM Integrated Reference Corpora for Spoken Romance
Languages (CRESTI; MONEGLIA, 2005), para as línguas europeias, e a um corpus em
desenvolvimento, para a análise do português do Brasil.
Podemos resumir as descrições das realizações de perfect nos sistemas de língua
estudados, afirmando que formas verbais imperfectivas dessas línguas estão associadas à
expressão do perfect universal; formas verbais perfectivas estão associadas à expressão do
perfect existencial. No tocante aos advérbios/expressões adverbiais de perfect, verificamos duas
classes semanticamente distintas, uma relacionada a cada tipo de perfect.
A análise das realizações de perfect nas línguas investigadas nos leva a propor uma cisão
da projeção sintática de perfect, de modo que consideramos a existência de uma projeção para
cada tipo de perfect na representação sintática da sentença, diferentemente da proposta
verificada na literatura. Além disso, propomos que o valor aspectual de continuidade e o valor
aspectual de resultatividade estejam associados às projeções de universal e de existencial,
respectivamente. Refutamos, assim, a hipótese de que há uma projeção sintática comum para
os dois tipos de perfect.
Palavras-chave: aspecto perfect; análise comparativa; representação sintática.
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REANÁLISE MORFOLÓGICA EM NOMES DEVERBAIS DO PORTUGUÊS
Autora: Rafaela do Nascimento Melo Aquino
Orientadora: Miriam Lemle
Co-orientadora: Isabella Lopes Pederneira
Este é um estudo sobre a interface sintaxe-semântica das nominalizações na língua
portuguesa. Esta pesquisa está inserida na vertente construcionista da Gramática Gerativa,
focalizando as abordagens da Morfologia Distribuída (EMBICK; NOYER, 2012; HALLE;
MARANTZ, 1992; HARLEY; NOYER, 1999; MARANTZ, 1997, 2013; MARANTZ;
HALLE, 1993) e Teoria Exo-esqueletal (BORER, 2003, 2005a, 2005b, 2013a, 2013b). A
escolha por essa vertente se dá pelo fato dela assumir a sintaxe como único componente gerativo
da gramática, sendo este responsável pela formação das palavras. As abordagens escolhidas se
diferenciam em alguns aspectos, mas os principais a serem observados são a presença de
significado na raiz e o limite sintático para a negociação de significado. Como dito acima, os
nomes deverbais são o foco deste estudo, por razão de esses nomes apresentarem ambiguidade,
podendo ter leitura de evento e/ou leitura resultativa como no caso do nome plantação, nas
sentenças: (i) a plantação de árvores pelos alunos foi um sucesso e (ii) o incêndio destruiu
toda a plantação (cf. ALEXIADOU, 2001; BECKMANN, 1994; BORER, 2013c). Grimshaw
(1990) propõe que os nomes com leitura eventiva, denominados Complex Event Nouns, devem
obrigatoriamente ter um argumento interno em sua estrutura, enquanto os nomes com leitura de
resultado, denominados Result nouns, não pedem argumento interno. Borer (2013b) aprofunda
este estudo e assume que os nomes com leitura eventiva são criados a partir da concatenação
do nominalizador a um nó de aspecto que tem leitura eventiva (AspEvP), enquanto os nomes de
resultado são criados a partir da concatenação do nominalizador diretamente a raiz. No que diz
respeito à semântica desses nomes, Borer assume que os nomes derivados eventivos são sempre
composicionais, pois o nó AspEvP barra a busca enciclopédica impossibilitando uma nova
negociação de significado, enquanto que os nomes de resultado podem apresentar
idiomaticidade, pois não apresentam esse nó, e a busca enciclopédica pode ocorrer em qualquer
camada da derivação. No entanto, Comrie e Thompson (2007) apresentam outras leituras
possíveis aos nomes derivados como, por exemplo, a leitura locativa e de instrumento,
exemplificada no nome entrada nas sentenças: (iii) a entrada do refeitório está fechada e (iv)
comprei duas entradas para o show do U2. O objetivo principal dessa pesquisa é compreender
o comportamento sintático-semântico das nominalizações do português. Os objetivos
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secundários são analisar as possíveis leituras de nomes deverbais complexos em português,
compreender o que licencia as diferentes leituras desses nomes e analisá-las em termos de
processamento. Nesta apresentação, pretendo mostrar uma breve discussão a respeito das
propostas sintáticas sobre as nominalizações e como elas se aplicam aos nomes deverbais do
Português.
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FOCALIZAÇÃO IN SITU NO PORTUGUÊS DO BRASIL: INTERFACE SINTAXEFONOLOGIA
Autor: Rafael Berg Esteves Trianon
Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros
O fenômeno da focalização consiste na marcação explícita de uma porção de informação
crida não ser pressuposta pelos interlocutores, chamada de foco. Partindo dessa definição,
alguns autores defendem a existência de dois tipos de foco: um que apenas introduz um
referente novo no discurso (chamado de foco informacional e exemplificado em (1)), e outro
que corrige um referente citado no discurso (chamado de foco contrastivo e exemplificado em
(2)). Alguns trabalhos recentes (BIANCHI et al., 2016; BOCCI, 2013) ainda apresentam a
possibilidade de existir um terceiro tipo de foco que indique surpresa e admiração (chamado de
foco mirativo e exemplificado em (3)).

(1)

Maria: Pedro, o que o João comeu?
Pedro: O João comeu [o bolo]FOC.

(2)

Maria: Pedro, o João comeu os salgadinhos! Eu disse para não deixar!
Pedro: Não, Maria. O João comeu [o bolo]FOC, não os salgadinhos.

(3)

Maria: Eu não acredito nisso! O João comeu [o bolo]FOC! Logo o bolo que ele
disse que odiava!

As línguas naturais se utilizam de diversas estratégias de focalização: algumas, como o
Guruntum (língua chádica falada na Nigéria), utilizam expedientes morfológicos para marcação
de foco, através de um morfema adjungido ao constituinte focalizado; outras, como o Português,
o Alemão e o Inglês, podem expressar o foco tanto por vias sintáticas (construções de clivagem
e pseudoclivagem) como por vias fonológicas, através da proeminência prosódica no
constituinte focalizado (o que estamos chamando em nosso trabalho de focalização in situ).
Dentro da arquitetura da gramática proposta pela Gramática Gerativa na Teoria de
Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981, 1995) – conhecida como modelo T – Fonologia e
Semântica não interagem diretamente, já que é papel da Sintaxe realizar essa intermediação. Se
considerarmos que aspectos relacionados à Estrutura Informacional da sentença (da qual o foco
faz parte) precisam ser codificados na Semântica, e que foco também pode ser marcado
prosodicamente, como vimos acima, então somos obrigados a considerar duas alternativas: ou
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o modelo de gramática da Teoria Gerativa precisa ser revisado, contemplando uma ligação
direta entre fonologia e semântica, ou precisamos assumir que as sentenças com focalização
prosódica possuam uma estrutura sintática própria, que subjaz à forma e à ordem que se
apresentam. A Proposta Cartográfica (BELLETTI, 2004; CINQUE; RIZZI, 2008; RIZZI, 1997)
defende a segunda alternativa e assume que tanto a camada complementizadora como a região
baixa da camada flexional possuem projeções de foco, para as quais os constituintes focalizados
precisariam se mover.
Em construções clivadas, essa solução é bastante interessante para dar conta das ordens
atestadas em construções de focalização nas diversas línguas que se utilizam desse expediente.
No entanto, um problema é colocado quando olhamos para expedientes prosódicos de marcação
de foco, nos quais não há nenhuma mudança na ordem dos constituintes. Como dar conta desses
dados em uma perspectiva cartográfica? Nosso projeto coloca essas questões em pauta. Este
trabalho, além de apresentar essas questões, mostra os resultados preliminares de um
experimento prosódico piloto que busca mapear as estruturas prosódicas destes três tipos de
foco, de acordo com o constituinte sintático focalizado (sujeito, objeto, adjunto adverbial e
adjunto adnominal). Uma asserção comum nos estudos de interface sintaxe-prosódia em
Cartografia (BIANCHI et al.., 2016; BOCCI, 2013) é a de que estruturas prosódicas distintas
revelam estruturas sintáticas distintas. Dessa forma, nosso experimento se orientou para a
seguinte questão: os focos informacional, contrastivo e mirativo possuem estruturas prosódicas
distintas? A resposta a essa pergunta nos direcionará ou para uma análise unificadora dessas
construções ou para análises distintas para cada tipo de foco.
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INCORPORAÇÃO DE PREPOSIÇÕES A RAÍZES LATINAS E SUAS
IMPLICAÇÕES PARA A ESTRUTURA ARGUMENTAL
Autor: Maycon Silva Aguiar
Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros
São comuns, em latim, estruturas nas quais a preposição que introduz um dos
argumentos internos ao evento é incorporada à raiz. Com a incorporação, um conjunto de
implicações pode acometer a estrutura do predicado: (i) o caso morfológico associado ao
argumento pode se modificar; (ii) a preposição pode ser duplicada, aparecendo tanto à esquerda
quanto à direta da raiz, mantendo inalterado o caso morfológico do argumento; (iii) e a estrutura
do predicado pode se idiomatizar e originar um novo predicado da língua.
No decorrer de minha pesquisa, adotei um referencial teórico que revoga a separação
entre os domínios lexical e sintático, a morfologia distribuída (HALLE; MARANTZ, 1993,
1994; HALLE, 1997; MARANTZ, 1997). Em especial, trabalhei com abordagens que assumem
uma estrutura de evento para representar predicados sintaticamente (MARANTZ, 2007, 2012;
EMBICK, 2010; HARLEY, 2014) e que rejeitam, portanto, a ideia de que um predicado se
resuma ou a um item lexical ou a um conjunto de propriedades lexicais que são representadas,
dominante no âmbito da teoria da gramática. Considerando esse conjunto de abordagens,
pareceu-me adequado tratar as preposições latinas como núcleos aplicativos, à moda de
Pylkkänen (2002).
Nesse sentido, encaminhei minha análise pelo seguinte viés. Haveria duas
possibilidades de construção para um predicado que seja composto por uma preposição: em
uma dessas possibilidades, o complexo preposição-argumento é concatenado à estrutura de
evento em posição de complemento da raiz verbal, caso em que o argumento se reveste do caso
morfológico atribuído pela preposição; em outras dessas possibilidades, a preposição é
incorporada à raiz verbal e passa a ocupar o núcleo da projeção aplicativa. É consequência de
a preposição ocupar o núcleo da projeção aplicativa que o caso morfológico não se conforme
necessariamente ao regime da preposição: como adiantei em (i), o caso morfológico do
argumento pode se modificar, conformando a um dos tipos de casos morfológicos admitidos
pelas raízes latinas. A respeito de (ii), existem estruturas em que há uma duplicação de
preposições; no entanto, não é sempre que a preposição duplicada é idêntica à incorporada, o
que me parece um indício de (iii), de que a estrutura do predicado tenha se idiomatizado.
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À parte as preposições latinas que introduzem um argumento, deparei-me, ainda, com
preposições que, após serem incorporadas ao predicado, funcionam como núcleos
detrantivizadores, retraindo o número de argumentos necessários à saturação do evento. Em
ambos os casos, o de estruturas com aplicativos e o de estruturas com detransitivizadores, lidei
com dados que confirmam o que tem sido apontado por outros pesquisadores: a estrutura
subjacente aos predicados não somente é intrincada, mas é, até certo ponto, decomponível em
categorias sintáticas, algo que parece explicar um conjunto relevante de regularidades
interlinguísticas.
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UM ESTUDO PSICOLINGUÍSTICO DOS PREFIXOS ES- E EN- EM VERBOS
DENOMINAIS PARASSINTÉTICOS
Autor: Luís Felipe dos Santos Nascimento
Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros
Co-orientadora: Aniela Improta França
Verbos denominais parassintéticos, para a Gramática Tradicional, são formas derivadas
a partir de uma base nominal à qual simultaneamente se aglutinam um prefixo e um sufixo.
Esse processo é bastante produtivo no português brasileiro e es- e en- são os principais prefixos
que ocorrem nesse tipo de formação.
Por meio de uma pesquisa dicionarizada, observamos que, na maioria dos casos em que
há incidência do prefixo es- ou en- na estrutura do verbo, este é transitivo ou com alternância
causativo-incoativa. Nos casos em que os verbos são intransitivos, parecem obedecer às
propriedades que caracterizam verbos inacusativos, ou seja, verbos cujo único argumento é
gerado como seu complemento, o qual se torna sujeito transformacionalmente. Em relação à
semântica, não foi possível achar um significado mínimo ou único para os prefixos. De modo
geral, os significados listados são vagos e não identificam uma personalidade semântica para
os prefixos em análise.
Em decorrência dessa opacidade semântica, uma dúvida surgiu: será que os falantes
ainda identificam os prefixos nesses verbos como tais? Esbugalhar, esganar, esgotar,
embolsar, encostar e enfaixar são derivações denominais parassintéticas que não guardam
aparentemente relação semântica com a base nominal. Exemplos como esses encaminharam a
pesquisa para um novo rumo.
Uma forma achada para avaliar se os prefixos em questão são vistos no processo de
composição dos vocábulos foi a realização de um teste de julgamento de palavra usando um
protocolo de priming encoberto controlado por um script em OpenSesame.
O experimento foi composto por sete condições:
•

verbos parassintéticos e nomes morfologicamente relacionados (enfaixar/faixa);

•

verbos parassintéticos e nomes sem nenhum tipo de relacionamento (encaixar/lenço);

•

verbos inventados e nomes com possibilidade de serem morfologicamente inventados
(enfacar/faca);

•

nomes e verbos inventados com relacionamento morfológico (caneta/escanetar);

•

verbos inventados e nomes sem possibilidade de relacionamento (escremear/macaco);
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•

não-palavras com formato verbal e nomes (espuvar/teto); e

•

logatomas com formas morfofonologicamente relacionadas (enclumar/clumo).
Numa relação média entre as condições, alguns resultados inesperados surgiram: (a)

houve priming positivo (ou seja, tempo de resposta menor) nos casos de verbos inventados e
nomes morfologicamente relacionados em comparação com parassintéticos e suas bases
nominais, porém não houve diferença estatística significativa entre essas condições; (b) as
condições de verbos parassintéticos com bases morfologicamente relacionadas e com bases
sem relacionamento tiveram um diferença estatística de p=0,0501, e aqui também verbos
parassintéticos e suas bases nominais demoraram mais a serem julgados.
Interpretaram-se esses resultados como um abandono da influência do prime no target.
Em (a), o falante faz a decomposição do verbo inventado, mas durante o processo de
recomposição, como não reconhece a forma verbal, ele abandona o processamento e julga
diretamente a base nominal – que sempre são palavras recorrentes na língua. Em (b), o falante
tenta recompor o verbo parassintético, mas, como não acha relacionamento, novamente ele
abandona o processamento e faz um julgamento exclusivo sobre o target.
O experimento feito não evidenciou a influência do prime no target e nem o
reconhecimento do prefixo como tal. Por conta disso, dois novos experimentos serão aplicados.
Um deles tratará do processo formação de palavras, em que a decomposição é dada para o
falante e tentaremos analisar de que maneira ele fará o processo de composição. O outro
experimento analisará os verbos parassintéticos em contextos sentenciais. Ambos estão em fase
de elaboração.
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FENÔMENOS SINTÁTICOS ENVOLVENDO O TRAÇO DE ANIMACIDADE
Autor: Thiago da Silva Santos
Orientadora: Aleria Lage
O presente trabalho pretende apresentar uma visão para além da semântica do traço de
animacidade, expondo sua presença em diversos fenômenos sintáticos e em diversas línguas.
Defendemos a tese de que o traço de animacidade não é apenas uma propriedade semântica,
como tradicionalmente se assume, mas um traço sintático tal qual o traço de gênero, por
exemplo, que não se esgota no componente sintático.
Normalmente, em estudos linguísticos, parte-se do pressuposto de que a animacidade é
uma propriedade semântica, havendo poucos, mas importantes casos em que o pesquisador
aventura-se a desvendar seu papel em fenômenos claramente sintáticos.
Para sustentar essa tese, pretende-se apresentar uma visão mais aprofundada e
conclusões novas acerca dessa questão, tomando por base a análise de dados de várias línguas
em que se verifica, sintática e morfologicamente, a presença do traço de animacidade.
Outro importante aspecto da questão é que, ao investigarmos o traço de animacidade e
suas implicações nas línguas, observamos que o conceito de animacidade não está só na
cognição de linguagem. Por outras palavras, o conceito de animacidade está na Faculdade da
Linguagem, mas também faz parte de outras cognições que são acionadas para a percepção. O
conceito de animacidade está presente em nós humanos e em outras espécies desde o início da
vida.
Aqui há de ser lembrado o Terceiro Fator na Arquitetura da Linguagem, tratado por
Chomsky (Three Factors in Language Design, 2005). O autor aponta para a existência de
princípios não intrínsecos à linguagem, mas dos quais ela faz uso. Essa questão se insere na
noção de que a linguagem tenha se desenvolvido conforme a adaptação de estruturas biológicas
que possuíam outras funções em momentos anteriores no processo evolutivo humano. Assim
como a função primordial dos órgãos fonadores não foi a fala, mas sim a respiração e a
alimentação, Chomsky mostra que existem na linguagem princípios que não são seus com
exclusividade, mas que são tão importantes para ela quanto princípios específicos da linguagem.
Tudo isso parece, de imediato, corroborar com a noção de que animacidade não seja
sintática, mas sim semântica e com bases em conceitos pré-conscientes. No entanto, o traço de
gênero, por exemplo, pode se correlacionar também com um conceito, o de sexo, mas não há
como não aceitar que se trate de um traço sintático. Essa paridade entre os traços é, em si, forte
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argumento em favor do que defendemos, mas há ainda o apoio dos casos em que a animacidade
gera concordância, uma relação resultante de operações de checagem de traços que acontecem
na Narrow Syntax (sintaxe estrita), segundo o modelo minimalista de derivação.
Nesse tipo de operações entram só os traços Phi (traços formais), de tal modo que, se a
checagem do traço de animacidade gera concordância, os dados que mostram isso não podem
ser ignorados, restando a constatação de que estamos diante de um traço de natureza sintática.
Os dados com que contamos nesta pesquisa, e que julgamos suficientes para
confirmação empírica da tese, foram retirados da literatura e de contatos com falantes e
especialistas, formando uma lista com mais de vinte línguas. São elas: blackfoot, búlgaro,
cheyenne, cingalês, criolo da Guiné Bissau, espanhol, georgiano, hindi-urdu, inglês, japonês,
kirimi, maasai, navajo, ndengeleko, norueguês, persa, polonês, romeno, russo, ruwund, sueco,
swahilli, tcheco e yekwana. Todas essas línguas apresentam fenômenos sintáticos que envolvem
o traço de animacidade. No entanto, a maior parte delas apresenta a marcação do traço
justamente na concordância e isso parece ser a tendência mais comum na transparência
morfossintática da animacidade nas línguas.
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PROPRIEDADES REFERENCIAIS DISCURSIVAS DOS NOMES SINGULARES
NUS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Autora: Ohanna Teixeira Barchi Severo
Orientadora: Suzi Oliveira de Lima
Existe uma categoria de nomes no Português Brasileiro chamados nomes nus (1), que
se diferenciam de outras duas categorias de nomes, chamados definidos (2) e indefinidos (3)
(PIRES DE OLIVEIRA 2014, PIRES DE OLIVEIRA E ROTHSTEIN 2011, entre outros).
(1) Maria comprou bolas.
(2) Maria comprou as bolas.
(3) Maria comprou umas bolas.
Diferentemente de nomes definidos e indefinidos, nomes nus possuem ausência de
determinante. No caso dos nomes singulares nus, além de não possuírem determinante, eles
também não possuem marcação morfológica de plural, como em (4) abaixo:
(4) Maria comprou bola.
Em termos de referência de entidades no mundo, a literatura sugere que nomes
definidos, como el auto ‘o carro’ em (7), se referem à existência única de algo que já está
estabelecido no discurso (neste caso, um carro específico). Já nomes indefinidos (un auto ‘um
carro’), como em (6), introduzem uma nova entidade. Essa entidade é interpretada como
fazendo referência a uma entidade dentro do grupo dessas entidades que pertencem ao universo
dessas entidades. Por sua vez, alguns autores (ESPINAL 2010) sugerem que o nome nu auto
‘carro’, em (5), se refere a propriedades de tipos de indivíduos.
(5) Juan quiere comprar auto.
Juan quer comprar carro
‘Juan quer comprar um carro.’
(6) Juan quiere comprar un auto.
Juan quer comprar um carro
‘Juan quer comprar um carro.’
(7) Juan quiere comprar el auto.
Juan quer comprar o carro
‘Juan quer comprar o carro.’
(OGGIANI 2011: 9)
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A literatura também explorou em que medida os definidos, indefinidos e nomes nus
apresentam diferentes propriedades no plano da referencialidade no discurso. Dado que Oggiani
(2011) sugere que nomes nus se referem a propriedades de indivíduos e não a entidades
atômicas, é esperado que nomes nus vão eleger DPs plenos como expressão anafórica (8) e que
nomes indefinidos vão eleger pronomes clíticos como expressão anafórica (9).
(8) Con este pensamiento salí a buscar casa, y hallé una muy hermosa.
‘Com esse pensamento saí para procurar uma casa, e encontrei uma muito bonita’
(9) Yo también llevo un paraguas pequeño, lo escurro antes de entrar.
‘Eu também carrego um guarda-chuva pequeno, o torço antes de entrar.’
(OGGIANI 2011; 32 – exemplo 37 e 40 – grifo nosso)
Nesse sentido, levando em consideração que a literatura existente sobre os nomes nus
não é tão extensa, algumas características sobre esses nomes, como o nível de referencialidade
discursiva, nunca foram, de fato, abordadas no Português Brasileiro (doravante, PB). Como o
PB, assim como o Espanhol, é uma língua românica, espera-se que o comportamento desses
nomes seja aproximado. A relevância de se estudar esta questão no PB é o fato de que nesta
língua, e não naquela, a literatura descreve os nomes singulares nus como estruturas produtivas
(PIRES DE OLIVEIRA, 2014).
Para tanto, estamos desenvolvendo uma tarefa de escolha forçada, que tem como
objetivo verificar qual(ais) expressão(ões) pode(m) retomar nomes nus no PB. Dentre as opções
dadas ao participante, estão definidos plenos (10a), pronomes (10b) e clíticos (10c):
(10)

Maria alugou apartamento. Em um dia, Maria:

(a) pintou o apartamento.
(b) pintou ele.
(c) o pintou.
Portanto, nossa hipótese é a de que os falantes nativos do PB escolherão DPs plenos
(como 10a) para retomar nomes singulares nus em posição de objeto, e escolherão clíticos
(como 10c) para retomar nomes indefinidos nessa mesma posição. Desse modo, este projeto
objetiva contrastar a capacidade de referencialidade de nomes singulares nus com a de nomes
indefinidos no PB, e visa contribuir para a área de semântica experimental sobre os nomes nus
nessa língua.
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LINGUAGEM, MENTE E CÉREBRO
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AQUISIÇÃO DA ORDEM ORACIONAL DO PORTUGUÊS BRASILEIRO COMO L2
POR HISPANOFALANTES ADULTOS
Autor: Rogério Santos Júnior
Orientadora: Marcia Maria Damaso Vieira
A ordem oracional em Português Brasileiro (PB) é visivelmente mais restrita do que em
Espanhol: apenas verbos inacusativos admitem livremente as ordens SV e VS. Zagona (2002),
entre outros, afirma que a aparente ordem livre do espanhol —que se aplica a todas as classes
verbais — é determinada pela estrutura informacional da sentença.
O objetivo deste projeto é, então, investigar a aquisição da ordem oracional do Português
Brasileiro por falantes adultos de Espanhol não-caribenho, em contextos de perguntas out-ofthe-blue e de interrogativas Qu- de sujeito. Tanto no PB quanto no Espanhol, as respostas às
perguntas out-of-the-blue (O que aconteceu? / ¿Qué pasó?) exibem restrições de ordem:
somente verbos inacusativos apresentam inversão sujeito-verbo. Nas respostas às interrogativas
de sujeito, todavia, as duas línguas divergem. Enquanto, em Português Brasileiro, há restrição
quanto à inversão do sujeito com verbos transitivos e inergativos; em Espanhol, tem-se inversão
obrigatória com qualquer classe verbal (VS, VOS e VSO).
Os objetivos específicos a serem investigados nesta pesquisa são discutir (i) a derivação
da inversão da ordem sujeito-verbo nas duas línguas em contextos interrogativos (respostas às
perguntas, envolvendo focalização — qual seria a posição do sujeito invertido em cada língua?);
(ii) o papel da L1 no processo de aquisição da L2 (haveria transferência das propriedades dos
núcleos funcionais da L1 para a L2 responsáveis pela inversão? Se houver, em que estágios da
aquisição essa transferência começa e em que estágios cessa?); (iii) a aquisição de verbos
intransitivos inacusativos e inergativos (bastaria adquirir as duas classes verbais para o aprendiz
aplicar o mecanismo de inversão em consonância com a língua-alvo?); (iv) o acesso à GU (é
possível adquirir as propriedades dos núcleos funcionais da língua-alvo?); e (v) os valores dos
traços dos núcleos funcionais responsáveis pela inversão (são adquiridos para todos os verbos
de uma única vez ou são adquiridos de construção em construção (HERSCHENSOHN, 1998).
A fim de alcançar os objetivos definidos, serão adotados os seguintes procedimentos
metodológicos: testes de julgamento de gramaticalidade, de ordenação de constituintes e de
versão em contextos de respostas aos dois tipos de interrogativas serão elaborados e aplicados
a hispanofalantes em estágios distintos de aquisição do Português Brasileiro como L2.
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A comparação entre falantes em diferentes estágios de aquisição do Português
Brasileiro é imprescindível para que sejam determinados, se houver, os estágios em que se dá
a transferência das propriedades funcionas da L1 e o acesso à Gramática Universal. Esta fase
da pesquisa envolve, portanto, o agrupamento dos sujeitos que dela participarão em função de
sua proficiência na língua-alvo.
Referências
HERSCHENSOHN, J. Minimally Raising the Verb Issue. In GREENHILL, A. et al. (Eds.).
Proceedings of the 22nd Annual Boston University Conference on Language Development,
325-336. Sommerville, MA: Cascadilla Press, 1998.
ZAGONA, K. The Syntax of Spanish. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

91
Linguística Rio, v. 3, ed. esp., dezembro de 2017. ISSN 2358-6826

Cadernos de Resumos do SEPLA 2017 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento
SOBRE A TRANSFERÊNCIA REGRESSIVA – POSSÍVEL INFLUÊNCIA DA
TIPOLOGIA LINGUÍSTICA
Autora: Brenda da Silva Barreto
Orientador: Gean Damulakis
Nos últimos anos, o número de pesquisas em aquisição de terceira língua vem crescendo
significativamente. Uma das principais razões para isso pode ser o fato de que cada vez mais
pessoas se dedicam a aprender não só uma segunda língua, mas uma terceira, quarta, quinta...
Esse é o cenário, portanto, para o qual voltamos nossa atenção. Conforme proposto na teoria
Gerativa de Noam Chomsky concernente à aquisição da linguagem – processo que se inicia
imediatamente após o nascimento – todos os seres humanos, cuja faculdade da linguagem é
inata, são capazes de adquirir uma língua naturalmente caso sejam expostos a dados
linguísticos. Tal fenômeno se dá graças à Gramática Universal (GU), primeiro estágio de
aquisição da linguagem humana. Isso significa que todos nós, quando crianças, temos acesso à
GU de modo a ter sucesso ao aprender a língua que nos rodeia. O dispositivo da Gramática
Universal utiliza dados linguísticos primários como base, tornando possível a aquisição de uma
língua (cf. CHOMSKY, 1965: 32). Por outro lado, tal processo linguístico nem sempre se dá
de maneira satisfatória quando estamos lidando com a aquisição de uma segunda língua. É
frequente que aprendizes de uma língua não-materna, mesmo aqueles mais dedicados,
raramente alcancem um nível de proficiência semelhante ao de um nativo falante dessa mesma
língua. Muitos pesquisadores têm observado, inclusive, que os módulos responsáveis pela
aquisição fonológica parecem ser os mais afetados pela chegada da puberdade e envelhecimento
do aprendiz.
Dito isso, nossa proposta é a realização de um estudo a partir da observação do processo
de aquisição fonológica de uma terceira língua (L3) em estágio inicial e sua possível interação
com uma segunda língua (L2), cujo processo de aquisição se encontre em estágio avançado.
Levamos em conta nesse trabalho a assertiva de Amaro (2012: 42) segundo a qual “embora a
maior parte das pesquisas foque em transferência progressiva de L1 e/ou L2 para a L3, também
existe a possibilidade de transferência regressiva da L3, ou seja, a influência translinguística na
qual a L3 afeta a L1 e/ou a L2” (tradução nossa). Tal afirmação abre caminhos de investigação
sobre a possibilidade de a) mútuas influências de L2 e L3, b) influência regressiva (L3 sobre a
L2) e c) influência progressiva (L2 sobre a L3). Entretanto, acreditamos que deva haver algum
fator definindo que direção tal fenômeno vá acontecer ou, ainda, se tal influência será
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bidirecional. Dito isso, levaremos em conta em nosso projeto as semelhanças tipológicas entre
as línguas como possível fator determinante de qual direção o fenômeno da transferência irá
ocorrer. Para tanto, propomos um estudo comparativo entre dois grupos: (a) falantes nativos de
português brasileiro – variante carioca – aprendizes de alemão como L3 que já tenham
aprendido inglês como L2 e (b) falantes nativos de português brasileiro – variante carioca –
aprendizes de espanhol como L3 que já tenham aprendido inglês como L2. Recorreremos à
Teoria da Otimalidade Estocástica (BOERSMA; HAYES, 1999) para lidar com os dados
coletados devido à grande probabilidade de variação – característica marcante da interlíngua.
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AQUISIÇÃO DE PERFECT NO PORTUGUÊS DO BRASIL
Autora: Nayana Pires da Silva Rodrigues
Orientadora: Adriana Leitão Martins
O perfect, apesar de ser classificado como aspecto por Comrie (1976), apresenta
características diferentes dos aspectos tradicionais (gramatical e semântico). Enquanto que estes
últimos são definidos como a constituição temporal interna de uma situação, o perfect não é
capaz de dizer nada diretamente sobre a situação em si, mas sim sobre uma situação precedente.
O perfect relaciona dois pontos no tempo: de um lado, o tempo no qual uma situação precedente
ocorre ou se inicia e, do outro, o tempo do estado resultante dessa situação precedente
(COMRIE, 1976).
O perfect pode ser classificado de diversas formas, segundo diversos autores, porém
utilizaremos a classificação de Iatridou, Anagnostopoulou e Izvorski (2003). As autoras
propõem uma classificação que divide o perfect em dois tipos: universal e existencial. O perfect
existencial representa situações que ocorreram no passado e ainda possuem repercussão no
momento presente, enquanto o perfect universal representa situações que se iniciaram no
passado e que persistem até o momento presente.
O objetivo do presente trabalho é investigar a emergência de perfect universal e perfect
existencial associados ao tempo presente na aquisição do português do Brasil (doravante PB).
Espera-se, desta forma, contribuir para o estudo da representação do perfect.
A hipótese sugerida para esta pesquisa é que a realização de perfect universal associado
ao tempo presente se dá simultaneamente à realização de perfect existencial associado ao tempo
presente na aquisição do PB. Uma vez que essa hipótese se confirme, é possível interpretar que
a emergência dos traços referentes a um tipo de perfect se dê simultaneamente a dos traços
referentes ao outro tipo. Em essa emergência se dando em momentos diferentes, é possível
argumentar em favor da dissociação de perfect universal e existencial do ponto de vista
representacional, além de ser possível especular sobre a dominância de um em relação ao outro.
Para atingir o objetivo estipulado para a pesquisa, será realizado um duplo estudo de
caso, de caráter qualitativo.
Os participantes escolhidos para este estudo são duas crianças que se encontram no
período crítico de aquisição de linguagem, mais especificamente a partir da fase de uma palavra,
para podermos acompanhar todo o processo de aquisição das morfologias verbais. Eles são
filhos de pais monolíngues falantes nativos do português do Brasil e estão expostos somente a
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essa língua. A coleta de dados é realizada através de gravações da fala espontânea e
semiespontânea das crianças.
Essas gravações são realizadas com um gravador acoplado a um celular, dentro da casa
de cada criança durante um momento de brincadeira e interação com a pesquisadora. Os
brinquedos utilizados são pertencentes e escolhidos pela própria criança, para que a mesma
fique à vontade para participar da pesquisa. As gravações são realizadas a cada duas semanas e
têm a duração média de uma hora.
Todas as gravações serão transcritas para serem posteriormente analisadas, mas somente
as realizações do aspecto perfect serão consideradas para a pesquisa. Dessas realizações, serão
excluídas aquelas que aparentarem ser cópias da fala da pesquisadora, ou seja, quando a criança
falar o mesmo verbo com a mesma morfologia imediatamente após a fala do adulto. Também
serão analisados os advérbios, tipos de verbo e contextos associados às realizações
morfológicas de perfect.
Com esta pesquisa, esperamos contribuir para os estudos gerativistas a respeito da
categoria funcional perfect, já que, através dela, poderemos encontrar dados que nos
possibilitem explicar como essa categoria está organizada em nossa faculdade da linguagem.
Ainda, espera-se contribuir, com a realização desta pesquisa, para o entendimento de como
ocorre o processo aquisitivo da linguagem como um todo.
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GENDER CUES IN ANTECEDENT RETRIEVAL IN BRAZILIAN PORTUGUESE
Autora: Michele Calil dos Santos Alves
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia
The influence of structurally illicit candidates in syntactic dependencies such as binding
can be predicted under the cue-based memory retrieval model (LEWIS; VASISHTH, 2005). In
order to retrieve antecedents, memory relies on a set of content cues generated by the pronoun.
However, when there is similarity between the antecedent (target) and the structurally illicit
candidate (distractor), cue confusion or even misretrievals can occur (ENGELMAN et al,
2015). Effects caused by distractors were found in few studies on binding (for pronouns,
BADECKER; STRAUB, 2002 and KENNISON, 2003; for reflexives, STURT, 2003;
CUNNINGS; FELSER, 2013, PATIL et al, 2016). The main aim of this research is to determine
whether structurally illicit candidates can interfere in pronoun resolution in Brazilian
Portuguese.
The hypothesis is that due to the fact that Brazilian Portuguese has rich morphology,
orphological cues would play a greater role than structural cues in antecedent retrieval;
therefore, distractors would be taken into account by memory despite the fact they violate the
structural constraints of Principle B, which claims that antecedents must not occupy a local
position in relation to pronouns. An eye-tracking experiment was conducted on Eye Link 1000
with native speakers of Brazilian Portuguese (N=24). The experimental trials were composed
by an embedded third-person-singular pronoun (ele[masc]/ela[fem]) with an antecedent followed
by a distractor (Figure 1). The antecedent and the distractor could match or mismatch the gender
of the pronoun. Moreover, there were 2 controls: the distractor gender (masculine/feminine);
and the distractor type of gender, which could be a bigender noun (with variable gender in the
language), a common noun (with semantic gender), or an epicene (with arbitrary grammatical
gender, referring to either a male or a female referent).
The results are: (i) a main effect of type of gender (p=.022) in the pronoun region for
First Pass, which are the first fixations before the eye exit that region (Figure 2); (ii) a main
effect of distractor (p=.020) in the pronoun region for Regression Path, which are the fixations
from first entering that region until moving the eye beyond (Figure 3); (iii) a main effect of
gender (marginal p=.051) and antecedent (p<.005) in the spillover region for Second Pass,
which are re-fixations (Figure 5 and 6 respectively). The results are congruent to the hypothesis
since it was found that morphological cues such as the type of the gender and the gender of the
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antecedent candidates have great importance for memory retrieval, and that the structural cues
only seem to play a role at final stages (Figure 6), which is in line with Badecker & Straub
(2002). In addition, distractors were also taken into account in antecedent retrieval, causing cue
confusion as a result of similarity based interference, as predicted under the cue-based memory
retrieval model. Finally it should be mentioned that distractors that mismatched the pronouns
were also capable of influence antecedent retrieval (Figures 2, 4, 5, and 6), which contradicts
the model. Therefore, new adjustments will be necessary in the theory to accommodate the
results presented here.

Figure 1 - Sample of the materials with a masculine common noun distractor
Antecedent Mismatch

Antecedent Match

Distractor Depois daquela briga,

Depois daquela briga,

Mismatch provavelmente o engenheiro

provavelmente a engenheira

processou o arquiteto que socou ela processou o arquiteto que socou
ferozmente no escritório. (After

ela ferozmente no escritório. (After

that fight, the engineer[masc]

that fight, the engineer[fem]

probably ended up suing the

probably ended up suing the

architect[masc] who punched her

architect[masc] who punched her

fiercely in the office.)

fiercely in the office.)

Distractor Depois daquela briga,

Depois daquela briga,

Match

provavelmente a engenheira

provavelmente o engenheiro

processou o arquiteto que socou ele processou o arquiteto que socou
ferozmente no escritório. (After

ele ferozmente no escritório. (After

that fight, the engineer[fem]

that fight, the engineer[masc]

probably ended up suing the

probably ended up suing the

architect[masc] who punched him

architect[masc] who punched him

fiercely in the office.)

fiercely in the office.)
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IMPLICATURA ESCALAR NA COMPUTAÇÃO DE SENTENÇAS CAUSAIS:
ESTUDO PRELIMINAR
Autora: Sabrina Santos
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia
Co-orientadora: Daniela Cid de Garcia
O estudo pretende desenvolver pesquisa básica em Psicolinguística e explorar
possibilidades de translação educacional de seus achados, contrastando dados do
processamento sentencial em leitura. Acredito que, em sentenças causais de relação efeitocausa (e.g. Aline está feliz porque passou no concurso da prefeitura) e declaração-argumento
(e.g. Aline escreve bem já que passou no concurso da prefeitura), propriedades pragmáticas
atuem no processamento e compreensão das frases. A pergunta crucial que norteia esse trabalho
é: diante de tantas evidências do papel facilitador dos conectivos (MILLIS; JUST, 1994;
TRAXLER et al., 1997; SANDERS 2005; CAIN; NASH, 2011; etc.), quais mecanismos
linguísticos estão atuando nesse favorecimento?
A hipótese levantada, nesse trabalho, está no favorecimento do processamento
sentencial motivado pela implicatura escalar estabelecida entre certos conectivos causais (i.e.,
já que e porque). Essa diferença de seleção se daria de acordo com a natureza da relação causal
que irá refletir no processamento sentencial. Neste estudo, argumento que o conectivo porque
está associando o conteúdo semântico de forma objetiva (ou não inferencial), enquanto já que
dispara o acesso às informações que não estão disponíveis, explicitamente, no enunciado,
articulando a relação de causa de forma subjetiva (ou inferencial). Trabalhos de interface
sintaxe-pragmática vêm demonstrando diferenças significativas no processamento da
implicatura escalar ao comparar dados de adultos e crianças (NOVECK, 2001;
PAPAGRAFOU; MUSOLINO, 2003; SINGH et al 2015; TIEU et al. 2016), revelando que
estas encontram dificuldades em computar implicaturas.
O estudo aqui proposto será, então, dividido em três etapas: i) verificar se a diferença
de seleção de conectivos, dada a natureza das relações causais, se reflete com adultos falantes
do português brasileiro, dado que investigações em outras línguas (ZUFFEREY, 2012;
CANESTRELLI et al., 2013) mostraram que os falantes selecionam o conectivo de acordo com
a forma como a causalidade se articula entre as informações contidas nas orações (objetiva vs.
subjetiva) e que, ainda, essa seleção tem um custo para o processamento; ii) verificar se essa
diferença também é perceptível nas crianças; iii) estimular estudantes do Ensino Médio e
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Fundamental a refletir sobre as diferenças dessas estruturas que são recorrentes de textos
escritos e assim tentar contribuir com o desenvolvimento da proficiência em leitura.
No âmbito experimental, será desenvolvido, primeiramente, um teste de preenchimento
de lacuna comparando os resultados de adultos de Ensino Superior e crianças de Educação
Básica, buscando identificar nesses dois grupos se há preferência por já que ou porque de
acordo com o contexto apresentado (i.e., inferencial vs. não inferencial). Assim, aos
participantes, será solicitado que preencham as lacunas de diferentes condições, como
exemplificado de (1) a (4), escolhendo entre os conectivos já que e porque:
1) Aline está feliz __________ passou no concurso da prefeitura.
2) Aline deve estar feliz__________ passou no concurso da prefeitura.
3) Aline escreve bem __________ passou no concurso da prefeitura.
4) Aline deve escrever bem ________ passou no concurso da prefeitura.
As crianças devem encontrar dificuldades com a implicatura e optar pelo termo mais
lógico (i.e., porque), nas condições (3), uma vez que este tipo de inferência tem se mostrado
desafiadora para os mecanismos de computação das crianças, inclusive em contexto de
sentenças complexas (e.g. TIEU et al. 2016). Por outro lado, os adultos devem optar pelo termo
mais informativo (i.e., já que) que dispara a inferência e que irá estabelecer a relação de causa
entre as orações, já que não há nada no conteúdo semântico que explicite a relação de causa,
alinhando, assim, o português brasileiro ao que vem sendo reportado na literatura (VAN DIJK,
1979; SANDERS et al., 1992; ZUFFEREY, 2012; CANESTRELLI et al., 2013). Nas condições
(1), (2) e (4), espera-se que ambos os grupos se comportem de forma similar. Em (1), devem
selecionar majoritariamente o conectivo porque e, em (2) e (4), os termos devem ser
intercambiáveis, uma vez que o modal epistêmico deve (PESSOTO; 2014) estaria cancelando
a implicatura, disparando a subjetividade antes de se deparar com a outra oração.
No âmbito educacional, os resultados obtidos, a partir do teste supracitado, serão
reportados de forma didática e utilizados como ferramenta de elaboração de atividades de
metacognição (HONDA, 1994; MAIA, 2010). Essas atividades, que também se valem da
educação politécnica3 (SAVIANI, 2003; BEMVINDO, 2016), serão realizadas em escolas da
rede pública. Com isso, espero ajudar a encontrar meios de estimular a formação do pensamento
científico (triggering science-forming capacity – Honda; O’Neil, 1993) por meio da atuação
dos estudantes de forma protagonística em seu processo de aprendizado.
“Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o
processo de trabalho produtivo moderno” (SAVIANI, 2003, p. 140).
3
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TOPICALIZAÇÕES À ESQUERDA SEM RETOMADA PRONOMINAL NO PB:
CLLD OU TOPICALIZATION ?
Autora: Lorrane da Silva Neves Medeiros Ventura
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia
Guesser & Mioto (2016), apresentam uma problemática em relação à análise de tópicos
no PB, cuja retomada pronominal não é explícita, baseados nos contrastes gerados observandose os enunciados abaixo:
(5) O teu livro, eu comprei.
(6) O teu livro, eu o comprei.
(7) Your book, I bought.
(7a) [TopP Your book i [OP i[I bought nc i

]](RIZZI, 1997)

O trabalho discute a topicalização em (5), cujo processo de geração é diferente de (6).
No primeiro caso não há uma retomada do tópico por um pronome clítico, conforme é feito no
segundo caso. Construções como (6) são chamadas na literatura de CLLD (clitic left
dislocation). Construções como (7) são denominadas como topicalization e analisadas por Rizzi
(1997) conforme (7a). Mioto (2001), levando em que o PB não dispõe de um sistema rico de
clíticos, tem argumentado que construções como (5) podem ser analisadas conforme (8), da
mesma maneira apresentada em (7a), por Rizzi (1997).
(8) [TopP O teu livro i [OP i[eu comprei nc i]]
O objetivo do presente estudo é investigar a possibilidade de tais estruturas serem
analisadas como topicalization, porém considerando haver movimentação sintática4. O
experimento

apresenta

um

design

2x25,

onde

manipularam-se

os

fatores

Subjacência(Ilha/Não-ilha) e Preenchimento da lacuna (Vazio/ Preenchido), em um teste de
rastreamento ocular. As variáveis dependentes foram os tempos de fixação ocular das frases

4

De acordo com achados de Medeiros (2017), que testou topicalizações no PB em contextos de violação e de nãoviolação da Condição de Subjacência (CHOMSKY, 1973), tais tipos de construções seriam geradas via
movimento, colocando em xeque a hipótese de que haveria a necessidade de um OP fazer a intermediação entre a
posição de s-seleção e a criterial da cadeia A’ (cf. Rizzi, 1997).
5
Foram utilizados no presente estudo, os resultados obtidos em Medeiros, 2017 para as condições IV e NV, onde
não havia a retomada pronominal do tópico, no comentário. Para as condições IP e NP, onde havia a retomada
pronominal do tópico, foram utilizadas as mesmas frases do experimento de Medeiros, 2017, com a diferença do
acréscimo do pronome “ele/ela” nas construções em questão. Tal procedimento foi realizado para que se pudesse
confrontar os resultados de ambos os experimentos, isto é, dados de leitura com e sem a retomada pronominal nas
construções de topicalização no PB.
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inteiras e dos vocábulos topicalizados (SN tópico), os tempos de releitura do SN tópico e os
índices de erros às questões interpretativas, ao final das frases experimentais.
Quadro 1: Exemplo dos materiais utilizados no experimento
Frases experimentais:
Ilha/Vazio (IV)
O aluno, o diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou ontem.
Ilha/Preenchido (IP)
O aluno, o diretor aceitou a acusação de que o professor reprovou ele ontem.
Não-Ilha/Vazio (NV)
O aluno, o diretor aceitou que o professor reprovou ontem.
Não-Ilha/Preenchido (NP)
O aluno, o diretor aceitou que o professor reprovou ele ontem.

O gráfico abaixo indica os resultados preliminares de umas das medidas obtidas no
experimento:

Gráfico 1: Tempo de leitura do SN tópico - Total time
(ms)

959

927
739

732

Lacuna vazia

Lacuna preenchida

Os dados obtidos não indicaram efeito principal de Subjacência F(1,95) = 0,116
p<0,733997, mas indicaram efeito principal de preenchimento da lacuna F(1,95) = 8,99
p<0,003471. Os testes-t pareados indicaram diferença estatística significativa tanto entre as
condições [I_V]vs[I_P] t(95)=2,42 p< 0,0176, quanto entre as condições [N_V]vs[N_P]
t(95)=2,03 p< 0,0447. Tais resultados preliminares indicam que há um maior custo no
processamento dos SN’s topicalizados nas condições onde a retomada pronominal é explícita,
indicando que a ocupação da lacuna por um pronome cópia ao tópico causa um estranhamento
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no parser no processamento da estrutura. Tal resultado vai em direção a hipótese adotada, que
considera haver de fato movimentação sintática do SN para a posição de tópico.
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O EFEITO DA LACUNA PREENCHIDA E A INFLUÊNCIA DISCURSIVA EM
INTERROGATIVAS QU
Autora: Amanda Rocha
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia
O Efeito da Lacuna Preenchida (ELP) foi primeiramente postulado por Stowe (1986)
em que foi analisado frases em inglês com a posição de objeto direto preenchida. As frases em
inglês são análogas às exemplificadas a seguir em português brasileiro, tal como “[Que livro]i o
professor escreveu a tese sem ler vi antes?”. Foi observado um efeito surpresa do parser ao se
deparar com o segmento [a tese] preenchendo a lacuna após o verbo “escreveu”. Em um
primeiro experimento de leitura automonitorada (MAIA, 2014a) que foi realizado, os resultados
demonstraram que esse efeito ocorre no Português Brasileiro e, inclusive, não parece ser
sensível a informações como a plausibilidade na medida on-line. Agora, pretendemos investigar
melhor a influência discursiva durante a fase de processamento de frases em que ocorrem o
ELP. Em Altmann (1988, 1998) e também em Maia (a aparecer) é discutido que o conhecimento
de informação contextual prévia pode influenciar significativamente durante a fase online do
processamento.
O presente trabalho é uma pesquisa na área de psicolinguística experimental que
pretende investigar a influência do discurso na postulação de lacunas de objetos após verbos
transitivos com interrogativas-QU referenciais. Por meio da técnica de leitura automonitorada,
investigaremos, em um experimento piloto, a atuação do processador sintático nas fases de
processamento on-line e de interpretação off-line de frases. Organizamos os materiais testados
em um design 2x2, que cruza o fator Lacuna (preenchida (P) / não preenchida (N)) com o fator
Discurso (elemento-QU (Q) / objeto (O)). Como pode ser observado no seguinte conjunto de
frases:

Condições experimentais (segmento crítico em negrito):
Discurso enfocando DP QU e lacuna preenchida
•

O professor acabou de escrever um livro

PQ – Que livroi/ o professor / escreveu/ a tese / sem ler ti / durante / a pesquisa?

Discurso enfocando DP QU e lacuna não preenchida
•

O professor acabou de escrever um livro
107
Linguística Rio, v. 3, ed. esp., dezembro de 2017. ISSN 2358-6826

Cadernos de Resumos do SEPLA 2017 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento
NQ – Que livroi/ o professor / escreveu ti / sem ler / a tese / durante / a pesquisa?

Discurso enfocando DP Preenchedor e lacuna preenchida
•

O professor acabou de escrever uma tese

PO - Que livroi/ o professor / escreveu/ a tese / sem ler ti / durante / a pesquisa?

Discurso enfocando DP Preenchedor e lacuna não preenchida
•

O professor acabou de escrever uma tese
NO – Que livroi/ o professor / escreveu ti / sem ler / a tese / durante / a pesquisa?

Nossa previsão é de que, nas análises de NQ x PQ em que o enfoque do discurso seja
no elemento-QU, os tempos médios de leitura serão significativamente maiores nas condições
em que a lacuna esteja preenchida. Nas análises de NO x PO, em que o enfoque do discurso
seja no objeto preenchedor de lacuna, os tempos serão significativamente maiores nas
condições em que há preenchimento de lacuna. Em análises de frases com preenchimento de
lacunas (PQ x PO), esperamos que o discurso ajudará no processamento de frases em que ocorre
o ELP, portanto as condições PQ teriam um processamento mais lento que as condições PO.
Entretanto, em análises em que não há preenchimento de lacunas (NQ x NO), espera-se o
discurso facilite a postulação do elemento-QU após o primeiro verbo, pois ele já teria sido
ativado pelo discurso anteriormente.
Nossa hipótese é que o discurso com enfoque no objeto estaria amenizando o ELP. Já
em condições em que não ocorre o ELP, o discurso estaria facilitando a postulação do elementoQU após o primeiro verbo.
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UM ESTUDO PSICOLINGUÍSTICO SOBRE O PROCESSAMENTO DOS
CONECTIVOS TEMPORAIS ANTES E DEPOIS
Autora: Sara Bezerra dos Santos Ribeiro
Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia
Bever (1970) afirma que qualquer frase com “antes” (before) é considerada mais fácil
de entender do que qualquer frase com “depois” (after). Corroborando essa afirmação,
Pyykkönen & Jarvikivi (2012) mostram que crianças tiveram melhor desempenho nas
atividades quando a conjunção era “antes” do que quando era “depois”. Mais recentemente,
Blything et al (2015) argumentam que a posição do conectivo na frase pode influenciar a
compreensão através da variação na memória de trabalho, que surge através da posição da frase.
Dessa forma, criamos um experimento, utilizando a técnica de rastreamento ocular (eyetracking), com o objetivo de verificar se o que acontece com before e after, em inglês, acontece
com “antes” e “depois”, em português. Pretendemos verificar como se dá o processamento
dessas duas conjunções e verificar se a conjunção “antes” também é mais facilmente
compreendida do que a conjunção “depois”, em português, e verificar o papel da memória de
trabalho na leitura das frases compostas por “antes” e “depois”. A nossa hipótese é a de que o
leitor tenha uma melhor performance nas frases com “antes”, assim, o tempo médio de fixação
nesse conectivo será menor do que o tempo médio de fixação em “depois”. Além disso,
esperamos que o índice de respostas corretas das perguntas interpretativas nas condições com
“antes” seja maior do que nas condições com “depois”. O nosso experimento se trata de um
teste de leitura, em que uma frase declarativa aparece na tela do computador e em seguida uma
frase interpretativa a qual o participante deve responder como verdadeira ou falsa. As variáveis
independentes within subjects serão as conjunções: antes e depois e suas posições: na primeira
e na segunda oração, e a between subjects será o grupo (fundamental/superior). As variáveis
dependentes serão o TFD (total fixation duration) nas áreas críticas e padrão de movimentos
sacádicos progressivos e regressivos (on-line); padrões e índices de acertos nas respostas finais
(off-line). Dessa forma, teremos quatro condições experimentais como as a seguir: (1) Antes
Primeira Oração (AP): Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco/ A menina bebeu o
suco primeiro? Sim – Não; (2) Depois Primeira Oração (DP): Depois de a menina beber o suco,
ela comeu a bala/ A menina bebeu o suco primeiro? Sim – Não; (3) Antes Segunda Oração
(AS): A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala/ A menina bebeu o suco primeiro? Sim
– Não; (4) Depois Segunda Oração (DS): A menina comeu a bala depois de ela beber o suco/
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A menina bebeu o suco primeiro? Sim – Não. Os participantes deste experimento serão
divididos em dois grupos: o primeiro grupo será o controle, composto por 32 alunos da
Faculdade de Letras – UFRJ, com idade entre 18 e 25 anos, e o segundo será o experimental,
composto por 32 alunos do ensino fundamental de uma escola pública (8º e 9º anos), com idade
entre 13 e 17 anos. Ao final de todas as análises, nosso projeto de pesquisa tem a intenção de
vir a integrar o uso do eye-tracker nos laboratórios de leitura de escolas de ensino fundamental
e médio como um meio de avaliar e melhorar as habilidades de leitura e escrita dos alunos, em
oficinas de escrita e de leitura em que os dados de rastreamento seriam disponibilizados e
avaliados pelos alunos. Tal proposta baseia-se em ideias de Honda & O’Neal (2008), que
propõem que o conhecimento linguístico inato de alunos no ensino fundamental e médio pode
ser significativamente engatilhado através de exercícios linguísticos metacognitivos que teriam
o potencial de desenvolver sua capacidade de análise.
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UM ESTUDO DE ENCAIXES DE PPS NA AQUISIÇÃO DE PORTUGUÊS
BRASILEIRO
Autora: Mayara de Sá Pinto
Orientadora: Aleria Lage
Co-orientadora: Aniela Improta França
Como e quando exatamente as crianças começam a processar PPs coordenados e
quando começam a usar encaixes assimétricos?
A coordenação é uma maneira de evitar a computação de recursividade profunda,
considerando os itens simetricamente, ou seja, enviando-os para o armazenamento da maneira
que aparecem, lado a lado. Assim, parece intuitivo esperar que a coordenação apareça mais
cedo na aquisição de linguagem (PÉREZLEROUX et al., 2012), enquanto a incorporação por
subjacência não parece estar presente nas primeiras expressões das crianças (ROEPER;
SNYDER, 2004, 2005; ROEPER, 2010, 2011; FRANCA et al., 2014). Ela também não aparece
em macacos (FITCH & HAUSER, 2004.)
A simplicidade da coordenação pode ser bem usada pelo menos para organizar alguns
poucos itens. No entanto, quando há muitos itens que desafiam a capacidade da memória, é
mais seguro recorrer à estrutura (MILLER, 1956). Na verdade, existem evidências
experimentais independentes relevantes de que a assimetria aumenta exponencialmente as
capacidades de memória e processamento (ENGELKAMP & RUMMER, 2002; RUMMER,
ENGELKAMP & KONIECZNY, 2003). Assim, o gato, o rato, o queijo, o leite, a vaca, a
fazenda e a menina podem se tornar cognitivamente mais salientes, quando organizados em
frases como "este é o gato que comeu o rato que roeu o queijo que foi produzido a partir do
leite da vaca que vive na fazenda onde a menina trabalha".
Este contraste entre a computação de estruturas encaixadas de complexidades
diferentes, já apontado na teoria sintática, também é hoje suportado por evidências de estudos
na neurociência. Duas vias de processamento de linguagem diferem tanto filogeneticamente
quanto ontogeneticamente e processam diferentes níveis de complexidade linguística: a dorsal,
muito mais antiga na espécie, é subjacente aos mecanismos de aquisição de itens lexicais e
frases simples; a ventral é subjacente ao processamento de estruturas assimétricas
(FRIEDERICI, BRAUER, 2009; BERWICK ET al., 2015).
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Por outro lado, é também interessante notar que a profundidade recursiva de uma análise
estrutural "não corresponde de maneira simples à profundidade do cálculo dessa estrutura no
desempenho linguístico" (STABLER, 2011p.159).
Para testar essas diferenças em crianças de 4 e 5 anos, montamos em um tablete um
experimento de correspondência entre figura e frases orais, semelhante a um jogo. No código
do jogo, feito em Python, pudemos programar a extração do tempo de resposta on-line,
raramente possível em testes comportamentais com crianças, pré-escolares. Obtivemos também
percentuais de acerto e erro. Para conseguir o engajamento necessário, demos às crianças uma
missão no jogo: encontrar os Zukis, seres que habitam o planeta Zuka, e que fugiram de lá para
conhecer a Terra.
Um dos personagens, o robô, Zobo, estabeleceu uma comunicação direta com as
crianças. Ele tem uma voz mecânica para achatar os contornos intonacionais de forma que os
participantes tiveram apenas a sintaxe para ajudá-los nas seis condições experimentais,
arrumadas abaixo na tabela de estímulos.
1.
2.
3
4
5
6

Coordenação de 2 itens
Coordenação de 3 itens
Recursividade assimétrica de 2 itens
Recursividade assimétrica de 3 itens
Ambígua
Ambígua com atrator alto

Tem Zuki no peixe e no aquário
Tem Zuki no peixe, na planta e no aquário
Tem Zuki no peixe no aquário
Tem Zuki na planta no peixe no aquário
Tem Zuki na planta e no peixe no aquário
Tem Zuki no peixe e na planta no aquário

Um exemplo de Figura para a condição 4 vai abaixo:

Figura: Para testar a condição 4
Nossos resultados preliminares mostram que, em relação às 4 primeiras condições, na
coordenação de 2 PPs, tanto os participantes de 4 quanto os de 5 anos obtiveram RTs
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significativamente mais lentas para 3 PPs do que para 2 PPs. Contrariamente, quando se tratava
de PPs encaixados, os de 3PPs foram significativamente mais rápidos do que os de 2 PPs. Esse
contraste mostra que os cálculos para recursão linear e assimétricos seguem direções opostas.
A interpretação foi a de que depois que o algoritmo da recursividade é implementado a operação
fica mais fácil de ser implementada.
Em relação às condições ambíguas, pudemos observar que uma estratégia sintática
conhecida como “Late Closure” faz as crianças primeiro fecharem o último PP localmente
(peixe no aquário / planta no aquário). Talvez o Late Closure seja implementado como primeira
tentativa por conta de as crianças terem pouca memória de trabalho.
Computam primeiro o que ouviram por último. Depois o PP de cima (na planta / no peixe)
também é computado na escolha da figura e esse PP também é colocado dentro do aquário,
porém aquele PP que tem um nome atrator (peixe em relação a aquário) é resolvido
significativamente mais rápido do que aquele que exerce atração mais fraca (planta- aquário).
Assim, além da sintaxe existiu também um fator pragmático na resolução dessa ambiguidade.
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O RECONHECIMENTO DE PALAVRAS E DE FACES DURANTE O
DESENVOLVIMENTO DA LEITURA: UM ESTUDO DAS BASES
NEUROCOGNITIVAS DA CRIANÇA
Autor: Sammy Cardozo Dias
Orientadora: Aniela Improta França
A interface entre a linguística e a neurociência da linguagem permite-nos proceder a
investigações dos fenômenos da faculdade da linguagem, a partir de aspectos fisiológicos da
cognição. É o caso do mapeamento das atividades elétricas cerebrais em resposta a estímulos
linguísticos, as quais podem nos revelar percursos de desenvolvimentos cognitivos no âmbito
da linguagem. Neste trabalho, investigaremos um desses desenvolvimentos cognitivos, que é o
reconhecimento de palavras e de faces durante o desenvolvimento da leitura na criança. Nosso
primeiro objetivo, é identificar o modo e a localização da ativação cerebral, reveladora dos
aspectos neurofisiológicos do curso do desenvolvimento do reconhecimento de palavras e faces
por parte de crianças, levando em conta a hipótese de que a percepção de face é afetada com o
desenvolvimento da habilidade de leitura. O nosso segundo propósito é analisar outro fenômeno
envolvido no processo de alfabetização da criança, que é o fenômeno do espelhamento, cuja
origem está relacionada à propriedade visual da simetria (DEHAENE, 2012). No fenômeno da
simetria, há diversas estruturas cerebrais envolvidas. Elas permitem a criança simetrizar as
informações na forma de espelho, facilitando o processamento do estímulo. Neste caso,
hipotetiza-se que, com o tempo e de maneira processual, a criança passa a não fazer mais essa
inversão e consegue decodificar adequadamente todas as letras do alfabeto, o que resulta na
aprendizagem da leitura. Metodologicamente, procederemos a uma abordagem experimental
neuropsicolinguística. Os instrumentos de investigação serão compostos de experimentos com
estímulos visuais, divididos em duas categorias: linguísticas (letras e palavras) e não
linguísticas (faces na posição vertical e horizontal e objetos). Os estímulos serão apresentados
num computador, ordenados aleatoriamente e divididos em blocos. Na experimentação, o
universo a ser pesquisado envolve adultos e crianças. As crianças serão divididas em 3
agrupamentos de acordo com a faixa etária, formados por ambos os sexos: crianças de 4 a 5
anos, de 6 a 8anos, de 9 a 10 anos, de idade, e serão oriundas de escolas públicas, pertencentes
aos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os adultos integrarão o grupo controle.
Os ERP’s (potenciais relacionados a evento) evocados serão captados de eletrodos. Os
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parâmetros de onda - latência e amplitude - serão investigados à luz de um pacote estatístico, a
partir de análises multivariadas de variância (MANOVA).
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INVESTIGANDO O PROCESSAMENTO DA CORREFERÊNCIA PRONOMINAL
EM SENTENÇAS AMBÍGUAS: UM ESTUDO PSICOLINGUÍSTICO COM A
ARTICULAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE RASTREAMENTO OCULAR E EEG
Autora: Ana Luiza Henriques Tinoco Machado
Orientadora: Aniela Improta França
Estudo “resolução de ambiguidade em subordinadas com correferência anafórica
intrassentencial”. Meu e foco é a influência da semântica verbal no processamento da
correferência, em sentenças como as dos exemplos a seguir que alterna pronomes plenos e
categorias vazias na retomada do antecedente:
(i)
(ii)
(iii)

O frentista chamava o cliente enquanto ele/___ tomava a água no posto.
O frentista chamava o cliente enquanto ele/___ conferia o motor no posto.
O frentista chamava o cliente enquanto ele/___ pagava a conta no posto.
Em Chomsky (1981) na Teoria da Ligação no nível dos Princípios abordou-se que o

espírito da complementariedade entre anáfora, pronome, e expressões referenciais recai sobre
todos os tipos de nomes das línguas naturais. Assim em uma mesma situação, se se escolhe a
anáfora, o antecedente estaria dentro da categoria de regência, se se escolhe o pronome, o
antecedente estaria além do perímetro da anáfora; e se se escolhe a expressão referencial, a
referência estaria fora do âmbito linguístico. No entanto, defendeu-se aqui que estender essa
noção de complementariedade para um parâmetro – pronome Vs pro – não deveria ser uma
aplicação tão trivial assim. No Minimalismo existe a noção de derivação comparada: entre a
possibilidade A e B a mais econômica é a B e, portanto, essa será a escolhida. Contudo escolher
entre pronome pleno e o preenchido, pela ótica da Hipótese da Posição do Antecedente, seria
ter que comparar entre dois itens lexicais (pronome ou pro) que vão retomar argumentos
distintos, ou seja a frase de baixo poderá potencialmente significar outra coisa dependendo
dessa escolha do tipo de pronome. Então esses não seriam critérios de economia que estão sendo
comparados, mas sim um processamento de duas sentenças diferentes como um todo.
Desta forma, ao invés de complementariedade, propusemos a existência de dois tipos
de fatores ocorrendo com cada tipo de sentença. Dada a proeminência computacional do
argumento externo devido ao fato de ele ser alçado para a posição de SPEC TP e de não carecer
de outras informações para estabelecer ordem sintática default de SVO em português, a escolha
sintática do item lexical pro, sem preenchimento, facilita que seja mantido na sentença
subordinada o status-quo sintático-semântico da sentença principal. Essa seria a escolha com
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menor custo computacional porque faz da segunda sentença uma cópia estrutural da primeira.
Além disso, promove praticamente a eliminação da ambiguidade. Porém, para que o argumento
com menor proeminência, que não passou por alçamento (in situ), seja escolhido como
antecedente, é necessário usar um pronome pleno, com propriedade anafórica e mais liberdade
de escolha entre os argumentos e que possa despender mais recursos para retomar o argumento
não default. Então essa escolha teria maior custo sintático e no final resultaria em maior
ambiguidade. Por outro lado, retomar o objeto traz uma vantagem de ordem mnemônica porque
o argumento interno é o que entrou no processamento mais recentemente. Então as razões do
pronome nulo seriam computacionais sintáticas e as do pronome pleno se sustentariam por
propriedades lexicais dos traços do pronome e também de recursos mais gerais como a
capacidade de memória. A retomada do sujeito por pronome nulo seria então influenciada por
dois fatores enquanto que a retomada do objeto pelo pleno seria influenciada por apenas um.
Agora tentando definir melhor a especificidade do domínio sintático de cada tipo
dessas expressões, o quanto ele é autônomo e de quando seria influenciado por vieses
semânticos e pragmáticos, no doutorado estou organizando testes de metodologias diferentes
das que foram utilizadas no trabalho anterior a partir das técnicas de eletroencefalografia (EEG)
e o rastreamento ocular (RO) que estamos tentando acoplar, para que obtenhamos
simultaneamente uma medida das sacadas oculares relacionada à ativação cerebral.
Neste momento, já estamos aplicando os testes de eyetracking em separado. O próximo
passo da pesquisa é a análise dos dados e a tentativa de acoplar eyetracking e EEG.
Também estamos vislumbrando a possibilidade de um estágio sanduíche na Austrália,
já que os objetivos da pesquisa se expandiram com a possibilidade de estabelecermos uma
cooperação com Australian National University (ANU), através da Professora Elisabeth Mayer.
Durante esse estágio, queremos desenvolver e ampliar nosso trabalho, primeiramente,
para uma investigação comparativa do processamento de sentenças ambíguas com
correferência pronominal em falantes L1 do português brasileiro e do inglês e falantes de L2
do português e do inglês, e, assim, olharmos a preferência quanto ao preenchimento de sujeito
em duas línguas parametricamente diferentes.
O segundo objetivo será a avaliação se os falantes do inglês como língua nativa, ao usar
o português como L2, tendem a rejeitar mais o sujeito nulo do que os monolíngues do inglês.
Paralelamente, verificaremos se os falantes do português como língua nativa, ao usar o inglês
como L2, tendem a aceitar em alguma medida sujeito nulo, o que é agramatical ou
marginalmente agramatical em inglês.
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ESTRATÉGIAS COGNITIVAS NO USO DOS DÊITICOS WE, YOU E THEY NA
EXPRESSÃO DE GENERICIDADE
Autora: Helen de Andrade Abreu
Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario
Co-orientadora: Lilian Ferrari
Este trabalho, dentro da linha da Linguística Cognitiva, tem como objeto de estudo os
pronomes we, you e they da língua inglesa, tendo como foco especificamente os usos dêiticos
não-prototípicos desses três pronomes que expressam generalização. Essa é uma parte da tese
de doutorado “We, you, they: subjetividade e estratégias cognitivas no uso de pronomes pessoais
em inglês”, cuja defesa está prevista para fevereiro de 2018.
A pesquisa adota a perspectiva da Linguística Cognitiva, e mais especificamente utiliza
a Teoria dos Espaços Mentais, desenvolvida por Gilles Fauconnier (1994, 1997); a noção dos
Modelos Cognitivos Idealizados, de Lakoff (1987); conceitos da Conceptual Science (Ciência
Conceptual) desenvolvida por Lakoff e Narayanan (a ser publicado), como a Conceptual
Integration (Integração Conceptual) e Simulation (Simulação); os conceitos de Identity
Partition e Targeting de Talmy (2000 e 2013, respectivamente); e a Basic Communicative
Space Network desenvolvida por Sanders, Sanders e Sweetser (2009) e conforme apresentada
por Ferrari e Sweetser (2012). A investigação utiliza, ainda, como parte de seus pressupostos
teóricos, a proposta de Marmaridou (2000) sobre a dêixis, na qual a autora analisa os dêiticos
we e you, caracterizando a sua ocorrência como sendo mais prototípica ou menos prototípica.
A presente pesquisa é, ainda, um desdobramento da dissertação de Mestrado “Aspectos
genéricos da dêixis: o caso dos pronomes ‘we’ e ‘you’ em inglês” (ANDRADE 2014). O corpus
utilizado na presente pesquisa reflete o uso real da língua, reunindo dados do COCA (The
Corpus of Contemporary American English), encontrado em https://corpus.byu.edu/coca/,
utilizando apenas dados de fala, em especial de entrevistas.
Os objetivos gerais da presente pesquisa de doutorado são:
(1) O refinamento da explicação de como surge a polissemia dos pronomes we, you e they.
Utilizamos, para tal, conceitos da Ciência Conceptual, tais como a Integração Conceptual
e Simulação que, em conjunto noções como Targeting (TALMY 2013) e Basic
Communicative Space Network (Ferrari e Sweetser 2012), nos fornecem explicações
bastante completas.
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(2) A comparação dos usos genéricos de we, you e they, que parecem, a princípio, ser
intercambiáveis, explicando suas diferenças e as estratégias retóricas por trás de seu uso.
(3) O estabelecimento dos diferentes graus de subjetividade dos usos genéricos dos pronomes
we, you e they, procurando, assim, encontrar uma resposta mais completa para o que ocorre
durante o seu uso.
Aos objetivos apresentados acima, associamos as seguintes hipóteses:
(1’) A polissemia dos pronomes we, you e they surge através de diferentes processos de
Integração Conceptual (Lakoff e Narayanan, a ser publicado).
(2’) A escolha de um dos pronomes em seu uso genérico, seja we, you ou they, é o resultado
de diferentes estratégias de enquadramento entre falante e ouvinte com relação ao evento
descrito.
(3’) Os diferentes níveis de subjetividade (LANGACKER 1990) de we, you e they genéricos
se encontram por trás das diferentes estratégias de enquadramento utilizadas pelo falante.

De acordo com a limitação do tempo de apresentação do presente trabalho, escolhemos,
como foco, os objetivos (2) e (3), e as hipóteses (2’) e (3’), limitando a nossa apresentação aos
achados sobre os usos genéricos dos pronomes investigados.
A inovação deste trabalho está na explicação dos processos que fazem surgir os usos
genéricos de we, you e they, assim como na explicação de como esses usos expressam diferentes
estratégias cognitivas por parte do falante. Esperamos, assim, que a nossa pesquisa possa
contribuir para um maior entendimento do fenômeno da dêixis.
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CONDICIONAIS GENÉRICAS E EPISTÊMICAS NO PRESENTE DO INDICATIVO:
UMA ANÁLISE COGNITIVISTA
Autora: Paloma Bruna Silva de Almeida
Orientador: Lilian Ferrari
Este trabalho analisa construções condicionais do português brasileiro, sob a perspectiva
teórica da Linguística Cognitiva, que tem como característica a investigação das operações
cognitivas da mente humana a fim de compreender a maneira pela qual ocorre a construção do
significado a partir das estruturas linguísticas.
O objeto de investigação desse estudo são as construções condicionais [Se P,Q] que
apresentam presente do indicativo na prótase e na apódose, mais especificamente, as
condicionais classificadas como epistêmicas e genéricas, exemplificadas, respectivamente, em
(1) e (2) .
(1) FSP950403-106 “Se tem guitarra e não é jazz, então, para mim, é rock”.
(2) FSP940403-068 Se sai alguma comidinha nova na TV eles logo pedem.

Adotando como base teórica a Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987; 1990;
1991), a Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995; 2006), a Teoria dos Espaços Mentais
(FAUCONNIER, 1994; 1997; FAUCONNIER E SWEETSER, 1996) e a noção de Mesclagem
Conceptual ou Blending (FAUCONNIER E TURNER, 2002), o trabalho toma também como
base os estudos sobre as relações causais entre condicionais em diferentes domínios cognitivos
(SWEETSER, 1990; DANCYGIER E SWEETSER, 2005), assim como as propostas de
Langacker (1990), Sanders & Sweetser (2009) e, mais recentemente, as de Ferrari & Sweetser
(2012) a respeito das noções de (inter)subjetividade, e Base Comunicativa.
O corpus da pesquisa reúne construções condicionais [Se P, Q] provenientes de textos
jornalísticos da Folha de São Paulo do período de 1994 a 1995 cujo conteúdo foi acessado
através do site http://www.linguateca.pt/. As condicionais foram categorizadas e classificadas
em dois grupos distintos: condicionais epistêmicas e condicionais genéricas. O primeiro grupo
com 196 condicionais e o segundo com 130, totalizando 326 construções condicionais
analisadas.
A pesquisa tem por objetivo (i) identificar possíveis instanciações da condicional
esquemática [Se (PRES), Q (PRES)]; (ii) determinar os pareamentos forma-significado nas
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instanciações identificadas e (iii) estabelecer os mecanismos cognitivos e formais que permitem
que o falante ative o significado adequado em cada caso.
Correlacionados a esses objetivos, tem-se as seguintes hipóteses: (i’) as instanciações
da condicional esquemática [Se P(PRES), Q (PRES)] formam uma rede polissêmica; (ii’) o uso
do presente na estrutura sintática [Se P(PRES), Q (PRES)] reflete imediaticidade (cronológica
ou epistêmica) e (iii’) a ativação do significado adequado, em cada caso, depende da semântica
do verbo e do tipo de sujeito.
A partir das construções condicionais analisadas, é possível perceber que, embora estas
apresentem o presente do indicativo na prótase e na apódose, os usos desse tempo verbal
indicam diferentes tipos de proximidade epistêmica e, por conseguinte, diferentes estratégias
de coordenação cognitiva com o ouvinte / leitor. Assim sendo, a principal contribuição desta
pesquisa é o detalhamento dos diferentes processos cognitivos que envolvem o processo de
conceptualização das condicionais genéricas e epistêmicas no presente do indicativo.
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O USO DO PRESENTE PARA NOTICIAR FATOS PASSADOS EM MANCHETES
JORNALÍSTICAS
Autora: Caroline Soares da Silva
Orientadora: Lilian Ferrari
Este estudo examina escolhas temporais em manchetes e subtítulos de jornais online em
português (O Globo, Jornal do Brasil, Estadão e Folha de São Paulo), sob a perspectiva teórica
da Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987, 1991). A investigação do gênero jornalístico
provém de uma vasta tradição de estudos, com raízes na retórica, na literatura e na filosofia
(BAKTHIN, [1979]2003), e de desenvolvimentos subsequentes no âmbito da Linguística. No
que se refere ao Português Brasileiro, destacam-se as propostas da Linguística Textual,
fortemente associadas à contribuição de Marcuschi (2000, 2008), e da Linguística Funcional,
com trabalhos sobre a caracterização funcional dos gêneros textuais (DECAT, 2008) e, mais
especificamente, sobre manchetes jornalísticas (SOARES, 2013). Na esteira desses estudos e
aprofundando seu escopo de atuação, o presente trabalho investiga as estruturas cognitivas
associadas às manchetes e subtítulos jornalísticos. A análise tem objetivo duplo: (i) investigar
os mecanismos cognitivos associados ao uso do Presente do Indicativo para referência a eventos
passados; e (ii) contrastar esse uso com outro mais canônico em que tempos de passado indicam,
de fato, eventos passados. Com relação ao primeiro objetivo, a investigação parte do modelo
proposto por Langacker para tratar de usos epistêmicos do presente simples em inglês
(LANGACKER, 2001, 2009), expandindo-o para acomodar atos de fala. Argumenta-se que o
uso do presente para indicar eventos passados em manchetes e subtítulos sinaliza a ocorrência
de um ato de fala de noticiar em concomitância com o evento de fala. Com relação ao segundo
objetivo, os resultados indicam que o uso do Presente do Indicativo predomina tanto em
manchetes quanto em subtítulos, embora a combinação mais frequente seja MANCHETE
(Presente) - SUBTÍTULO (Passado). Essa distribuição sugere a existência de uma divisão de
tarefas entre manchetes e subtítulos, de forma que as primeiras realizam o ato de fala de noticiar,
enquanto os subtítulos especificam as circunstâncias do evento reportado. Na presente pesquisa,
pretendemos demonstrar que as escolhas temporais nas manchetes e subtítulos de jornais online
refletem processos cognitivos associados a aspectos pragmáticos e estratégias de focalização
que visam atrair a atenção do leitor para a notícia. A proposta a ser desenvolvida é a de que os
conceitos da Gramática Cognitiva, aplicados ao estudo do tempo verbal, podem explicar
aspectos relevantes da relação entre linguagem e cognição no contexto do jornalismo online,
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uma vez que as práticas discursivas constituem um ambiente de negociação intersubjetiva, do
qual fazem parte os processamentos de conceptualização e de interação, fatores importantes
para uma análise aprofundada do sentido investigado.
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CONSTRUÇÕES POSSESSIVAS EM LÍNGUA RUSSA: UMA ANÁLISE
COGNITIVISTA
Autora: Erick Pires Rodrigues
Orientadora: Lilian Ferrari
Este trabalho tem como objeto de estudo as construções de posse oracionais em língua
russa. A posse oracional em russo, diferente do que ocorre em português, se relaciona com
construções existenciais e é, por isso, constituída com o verbo “iest’” (ser). Uma sentença como
“U meniaiest’ machina”, por exemplo, deve ser entendida numa tradução literal como “Junto a
mim é carro”, correspondendo em português a “Eu tenho um carro”. No entanto, também se
observa o uso de sentenças possessivas com a mesma estrutura do exemplo acima, porém com
o verbo “iest’” não realizado formalmente, figurando uma construção alternativa e contrastiva
em relação à primeira.
O presente projeto se apoiará na abordagem da Linguística Cognitiva de maneira geral
e na teoria da Gramática de Construções em particular, na qual se postula que o que caracteriza
uma língua fundamentalmente é um inventário de construções, ou seja, um inventário de
pareamentos entre forma e significado, organizado na forma de uma grande rede. Também se
postula que uma diferença na forma de uma construção reflete uma diferença semântica e/ou
pragmática. É o que se chama de princípio da não sinonímia das formas gramaticais.
O objetivo da pesquisa é entender a semântica/pragmática associada às construções de
posse oracional em russo e analisar, a partir da perspectiva da Gramática de Construções, em
especial a elaborada por Goldberg (1995, 2006), as construções possessivas[U meniaiest’ SN]
e [U meniaSN], no sentido de identificar quais são as implicações semântico-pragmáticas da
presença ou ausência do verbo “iest'” e o que motiva essa dupla possibilidade de uso. A análise
recorrerá à Gramática Cognitiva de Langacker (1987, 1991, 2008, 2009), também um modelo
construcionista. Particularmente importante, a proposta do autor de descrever a semântica da
posse nas línguas em termos conceptuais foi adotada como parte do polo do significado das
construções.
O trabalho consiste na análise de dados a partir de um corpus contendo sentenças de
posse oracional em língua russa com e sema presença do verbo “iest’” (ou seja, das duas
construções). Os dados foram retirados de um dos corpora presentes na página virtual
Natsional’niiKorpusRusskogoIazika (Corpus Nacional de Língua Russa) – do corpus oral que
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inclui transcrições de gravações de discurso oral público e privado, bem como transcrições de
filmes.
O objetivo da pesquisa é, através da análise dos dados coletados, descobrir quais são as
diferenças de uso e de significado (semântico e/ou pragmático) das construções [U meniaiest’
SN] e [U meniaSN] em russo. Para isso, o trabalho se divide em duas análises: uma análise
estatística, que procurou observar as correlações e diferenças de uso das construções em relação
a diversas variáveis formais e semânticas utilizando o programa R; e uma análise qualitativa,
que procurou descrever e explicar os padrões distribucionais encontrados na primeira análise,
bem como as questões semânticas e pragmáticas subjacentes na diferença de uso das
construções. Temos a hipótese de que as duas construções apresentam diferenças de significado
e uso, cada uma delas abrigando subconstruções específicas na rede construcional, e de que
parte dessas diferenças, de acordo com cada subconstrução, se refere à perspectiva adotada pelo
falante na conceptualização da posse.
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UM ESTUDO DA CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTO-CAUSADO NO PORTUGUÊS
DO BRASIL
Autora: Fernanda da Silva Ribeiro
Orientadora: Lilian Ferrari
Co-orientador: Diogo Pinheiro
O presente trabalho centra-se na Construção de Movimento-Causado (doravante,
CMC), cujo estudo se insere nas pesquisas em Gramática de Construções, dentro do arcabouço
teórico da Linguística Cognitiva. Na obra Constructions: a construction grammar approach to
argument structure (1995), Adele Goldberg define a CMC estruturalmente como [SUJ [V OBJ
OBL]], em que V designa um verbo não estativo, e OBL, abreviatura de “oblíquo”, denota um
sintagma preposicional direcional. Semanticamente, a CMC é entendida como “X causa Y a
mover-se para Z”: o sujeito (X), cujo papel temático é o de agente, é responsável pelo
deslocamento do objeto (Y) para determinada direção (Z) por intermédio de uma ação verbal.
Exemplos da CMC apresentados pela autora incluem: Joe kicked the dog into the bathroom e
Pat loaded hay onto the truck. Além desses exemplos, que contêm verbos reconhecidos na
literatura como transitivos, a CMC da língua inglesa comporta, em sua sintaxe, verbos
prototipicamente intransitivos, como mostram outros exemplos de Goldberg (1995): They
laughed the poor guy out of the room e Frank sneezed the tissue off the table. A leitura de
movimento-causado é possível, uma vez que o ambiente construcional fornece aos verbos laugh
e sneeze um OBJ e um OBL. Tais papéis argumentais são, portanto, definidos pela construção
como um todo, ao contrário dos papéis participantes, os quais consistem nos argumentos
verbais. Além disso, a CMC está vinculada a uma rede de laços polissêmicos, consoante o
Princípio da Motivação Maximizada, havendo, pois, diferentes leituras semânticas da
construção dentro de uma mesma estrutura sintática: a) “X causa Y a mover-se para Z”; b)
“Condições de satisfação fazem X causar Y a mover-se para Z”; c) “X permite Y a mover-se
para Z”; d) “X impede Y de mover-se para Z” e e) “X ajuda Y a mover-se para Z”. Além dos
vínculos polissêmicos, as Redes Construcionais também preveem a CMC dentro de uma rede
que envolve laços metafóricos com a Construção Ditransitiva e a Construção Resultativa, por
exemplo. O objetivo deste trabalho é mostrar como a CMC proposta por Goldberg (1995) pode
ser descrita sob a ótica do Português Brasileiro. O fato de não existirem, ainda, trabalhos que
discutam tal construção de estrutura argumental de modo aprofundado dentro da língua justifica
o presente estudo. A pesquisa conta com o Corpus NILC/São Carlos do Linguateca
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(http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=SAOCARLOS),

o

qual

contém,

aproximadamente, 24 milhões de palavras. A partir de uma busca aleatória de exemplos da
CMC do Português no Corpus Brasileiro, encontrou-se uma quantidade considerável de
ocorrências as quais não evidenciaram a presença de verbo intransitivo recebendo papel
argumental da construção, o que já era previsto, levando-se em consideração o fato de algumas
línguas serem mais tolerantes à presença de determinados itens lexicais em construções
específicas do que outras (PEREK & HILPERT, 2014; CROFT, 2004). A análise preliminar
dos dados indicou que, embora atendam à estrutura sintática postulada por Goldberg (1995), as
CMC em português parecem ser construídas em termos de uma rede construcional instanciada
preferencialmente por laços metafóricos (ex.: Nazismo leva polêmica a festival de Roterdã).
Desse modo, com esta pesquisa, pretende-se mostrar o comportamento da CMC no Português
do Brasil, abrindo, assim, outras possibilidades de estudo na área.
Palavras-chave:

Português

Brasileiro.

Construção

de

Movimento-Causado.

Rede

Construcional.
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DAS CATEGORIAS NÃO-ARISTOTÉLICAS À REPRESENTAÇÃO REDUNDANTE
DO CONHECIMENTO LINGUÍSTICO: INVESTIGANDO VERBOS DE
SEPARAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Autora: Jéssica Cassemiro Muniz dos Santos
Orientador: Diogo Pinheiro
Os estudos cognitivistas em semântica lexical se baseiam hoje em dois pilares: o viés
polissêmico e o questionamento da definibilidade clássica (ou da categorização aristotélica). A
linguística cognitiva conta com uma sólida tradição de trabalhos que enfatizam o fenômeno da
polissemia (LAKOFF, 1987; TYLER; EVANS, 2001; 2003 e SILVA, 2006), dentre muitos
outros. Entretanto, pouquíssimos estudos se dedicam empiricamente ao questionamento da
definibilidade clássica.
Diante dessa lacuna, na primeira parte deste trabalho, objetivamos verificar
empiricamente a validade do ideal de definibilidade clássica. Para isso, investigamos a
semântica de três verbos do português brasileiro que expressam os chamados “eventos de
separação” (MAJID ET ALI, 2007): “cortar”, “quebrar” e “rasgar”. Como ferramenta
metodológica, utilizamos o instrumento desenvolvido pelo Instituto Max Planck de
Psicolinguística (Nijmegen, Holanda) que consiste em um conjunto de 61 vídeos curtos nos
quais são encenados eventos de separação, isto é, cenas em que ocorre a separação de objetos
ou partes de um objeto – por exemplo, cortar uma cenoura, rasgar um tecido ou quebrar um
prato.
A primeira previsão, em consonância com o questionamento cognitivista da
definibilidade clássica, era a de que não seria encontrado um conjunto de propriedades
semânticas que fossem, ao mesmo tempo, necessárias e suficientes para definir cada uma das
três categorias verbais. De maneira geral, os resultados obtidos ofereceram confirmação
empírica para essa hipótese, dando suporte, portanto, à rejeição às categorias aristotélicas na
língua. Por outro lado, o estudo sugeriu que categorias lexicais com estruturação clássica não
são inexistentes, embora pareçam ser bastante restritas.
Tais resultados não são, entretanto, capazes de explicar que fatores motivaram a escolha
dos verbos utilizados para a descrição de eventos de separação. Para ilustrar esse problema,
tome-se, a título de exemplo, o fato de que o verbo “cortar” foi empregado frequentemente em
cenas nas quais eram representadas separações sem instrumento cortante e com resultados
imprecisos – uma opção no mínimo curiosa, uma vez que tais propriedades parecem definir
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esse evento como instância prototípica da categoria de “quebrar”, e não da de “cortar”. Como,
então, explicar o uso recorrente de “cortar” em um caso como esse?
Neste momento, nossa hipótese é que essa escolha lexical – assim como outras escolhas
análogas – pode ser explicada se assumirmos que a arquitetura do conhecimento linguístico do
falante é aquela proposta pela Gramática de Construções Baseada no Uso (GCBU; em inglês,
Usage-Based Construction Grammar). Segundo esse modelo, o armazenamento de
informações gramaticais é redundante, distribuindo-se por construções gramaticais com
diferentes graus de concretude e especificidade. Em outras palavras, o modelo assume que
existe frequentemente duplicação de uma mesma informação gramatical em construções mais
abstratas e nas construções mais concretas a elas relacionadas.
Partindo dessa suposição, nossa hipótese é a de que, se um falante utiliza um verbo
“cortar” para descrever uma cena na qual “quebrar” seria em princípio mais apropriado – se
fossem levadas em consideração apenas as propriedades semânticas dos próprios verbos –, esse
fato pode ser explicado pelo armazenamento de uma construção mais concreta com grande
frequência de uso. Isso explicaria, por exemplo, a opção pelo verbo “cortar” em uma cena na
qual a integridade material de uma cenoura é destruída sem instrumento cortante. É possível
especular que isso se deve à disponibilidade, na rede construcional do falante, da construção
mais concreta “cortar cenoura”. Vale notar que essa construção é redundante em relação ao
padrão mais abstrato CORTAR + NOME.
Diante disso, está atualmente em desenvolvimento um experimento de produção
induzida desenhado para verificar se a disponibilidade de construções mais concretas na rede
construcional do falante é capaz de explicar escolhas lexicais aparentemente misteriosas. Se
confirmada essa hipótese, o passo seguinte consistirá em verificar as consequências dessa
proposta para as teorias de categorização.
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A SEMIPRODUTIVIDADE DO ADJETIVO ADVERBIALIZADO NO PORTUGUÊS
BRASILEIRO: INVESTIGANDO A CRIATIVIDADE LINGUÍSTICA SOB UMA
ÓTICA CONSTRUCIONISTA
Autor: Victor Tadeu Antas Virginio
Orientador: Diogo Pinheiro
Esta pesquisa objetiva investigar o curioso caso dos adjetivos adverbiais do português
brasileiro. Como mostram os exemplos em (1), (2) e (3), este caso apresenta desafios tanto
teóricos quanto descritivos para aquele que pretende se lançar nesta empreitada:
(1)a. Aquele homem fala alto.
b. *Aquele homem fala altamente.
(2)a. *Meu pai viaja frequente.
b. Meu pai viaja frequentemente.
(3)a. Ela fala claro.
b. Ela fala claramente.
Duas das opções disponíveis para modificar o escopo verbal apresentam uma
distribuição peculiar: algumas palavras com forma de adjetivos (ex. alto e bonito) são aceitáveis
como modificadores verbais enquanto suas contrapartes em –mente (altamente e *bonitamente
– exemplo 1) não o são. Ao mesmo tempo, outros adjetivos não funcionam como modificadores
verbais (ex. histórico e frequente – exemplo 2). Além disso, alguns modificadores podem ter
tanto a forma do adjetivo quanto a forma em –mente (exemplo 3). Sob uma perspectiva
construcionista baseada no uso (LANGACKER, 1987; 1991; GOLDBERG, 1995; 2006; 2013;
CROFT, 2001; 2013; BYBEE, 2010; 2013; DIESSEL, 2015), todo o nosso conhecimento
gramatical é composto por uma enorme de rede interconectada de pareamentos entre forma e
significado. São estes pareamentos que constituem construções gramaticais, que vão de
construções lexicais (palavras) a construções sintáticas (Sujeito - Verbo - Objeto Direto). Nesta
perspectiva, os modificadores verbais em (1), (2) e (3) são parte integrante de uma porção desta
rede de construções. Considerando também que, uma vez que apresentam formas diferentes, os
adjetivos adverbiais e os advérbios em –mente devem possuir diferenças no seu pólo de
significado. Este trabalho dedica-se a compreender tais diferenças e a maneira que elas
impactam a rede construcional do falante – sua gramática. Durante o desenvolvimento desta
pesquisa, postulamos que uma das diferenças entre os polos dos significados destas construções
136
Linguística Rio, v. 3, ed. esp., dezembro de 2017. ISSN 2358-6826

Cadernos de Resumos do SEPLA 2017 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento
diz respeito à estrutura informacional: uma vez que um adjetivo adverbializado faz parte do
foco informacional de uma sentença, ele deve receber foco informacional primário. Portanto,
instâncias de adjetivo adverbial requereriam foco primário, enquanto instâncias de advérbio em
–mente não o fariam. Com base no conceito de foco de Lambrecht (1994), lançamos mão de
um experimento de escolha forçada visando aplicar os conceitos lambrechtianos aos
modificadores verbais que investigamos. Os resultados parciais reforçam alguns insights sobre
o conceito de foco, destacando a necessidade da análise da interação para uma melhor
compreensão deste conceito. Outro experimento, desta vez julgamento de aceitabilidade,
buscará uma visão mais ampla da rede, testando o requerimento de foco primário em
instanciações de vários níveis de esquematicidade. Espera-se que este experimento revele que,
apesar de existir um requerimento de foco primário por parte dos adjetivos adverbiais, este
requerimento não se manifestará da mesma forma em todos os níveis da rede.
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AS CATEGORIAS DE TEMPO, ASPECTO E MODO (TAM) E A PROPOSTA DE
UM NÚCLEO FUNCIONAL MODO NA LÍNGUA JAMINAWA (PANO)
Autor: Shelton Lima de Souza
Orientadora: Marília Lopes da Costa Facó Soares
Neste trabalho, focalizaremos a manifestação e a configuração sintática das categorias
de tempo, aspecto e modo (TAM) na língua Jaminawa, variedade falada na TI Kaiapuká. Para
tanto, o trabalho em questão está dividido em três partes: aspectos gerais sobre a localização do
povo Jaminawa e a situação de uso da língua Jaminawa; descrição e discussão preliminares
sobre as categorias de TAM na língua Jaminawa e algumas questões teóricas; discussão sobre
uma possível viabilidade da proposta de um nódulo de Modo para projetar as categorias de
aspecto e tempo em Jaminawa, a partir da hipótese de Soares (2006), que propõe um sintagma
Modo para as línguas Pano. A língua Jaminawa é classificada como pertencente à família Pano
e é falada no Peru, Bolívia e Brasil. No Brasil, os Jaminawa estão situados próximos aos rios
Acre, Purus e Iaco, nos Estados do Acre e Amazonas dentro da extensa região denominada de
Amazônia Legal. Em se tratando das categorias TAM, essas são estruturas, morfologicamente
marcadas ou não, ocorrentes em sentenças de acordo com a sua orientação sequencial, temporal
ou epistemológica (PAYNE, 1997, p. 233-234). Acrescente-se que a categoria de tempo é
associada com a sequência de um evento em uma situação real; a categoria de aspecto se
relaciona com a estrutura temporal interna do evento; enquanto a categoria de modo se refere à
atitude e ao comprometimento do falante quanto à probabilidade da veracidade do evento
tratado. De acordo com Comrie (1976, p. 1-2), o tempo tem relação com o momento de
realização da ação, tomando como base o tempo presente. Por sua vez, o aspecto está
relacionado à estrutura interna do evento. Para esse autor, a categoria de tempo é dêitica, pois
aponta o momento de realização do fato “[...] tense locates situations in time, usually with
reference to the presente moment [...]” (op. cit., p. 5), enquanto a categoria de aspecto não está
relacionada ao momento da situação (tempo de ocorrência da ação), mas à estrutura interna do
evento, ou seja, “one could state the diference as one between situation-internal time (aspect)
and situation-external time (tense)” (op. cit.). Na língua Jaminawa, a nossa hipótese é a de que
os falantes distinguem os eventos verbais apenas em realizados (em que se pode comprovar a
veracidade do fato (PAYNE, 1997)) e não-realizados (sendo que a certificação da veracidade
do fato não pode ser feita), ou seja, essa língua apresentaria os modos realis e irrealis. Dessa
forma, poderíamos relacionar o modo realis da língua ao tempo passado (tendo o presente/agora
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como base) e o modo irrealis ao tempo não-passado (eventos não realizados, em realização ou
que ainda irão se realizar). No tocante ao aspecto, ao que tudo indica, os falantes Jaminawa
parecem se certificar de que a ação está concluída ou não, levando-nos a propor que a língua
apresenta, como nos termos de Comrie (1976), uma oposição básica entre os aspectos perfectivo
e imperfectivo. No tocante à configuração sintática das categorias TAM na língua Jaminawa,
há indícios de que as diferenças aspectuais e temporais no Jaminawa brasileiro sejam motivadas
pelo modo realis e irrealis, ou seja, motivadas por um evento que existe e um evento que não
existe ou existirá, o que nos permite verificar a proposta de Soares (2006) quanto à possibilidade
de se pensar em uma projeção funcional Modo (MoodP) como relevante para línguas da família
Pano.
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A EVIDENCIALIDADE EM WA'IKHANA (TUKANO ORIENTAL) – UMA
PROPOSTA FUNCIONAL-TIPOLÓGICA
Autora: Bruna Cezario
Orientadora: Kristine Sue Stenzel
Essa pesquisa visa a descrever e analisar o sistema de evidenciais em Wa'ikhana,
também chamada de Piratapuyo, pertencente à família Tukano Oriental (TO), seguindo uma
perspectiva funcional-tipológica (CROFT, 2003). Evidencialidade é uma categoria gramatical
que indica a origem da informação num enunciado declarativo. Em algumas línguas, essa
categoria é obrigatória e gramaticalizada (AIKHENVALD, 2003).
Por diversos motivos socioeconômicos, como intensa imigração e forte presença do
Tukano (TO) como língua franca, Wa'ikhana é uma das línguas indígenas brasileiras que corre
risco de desaparecer e para qual ainda há pouca descrição. Essa pesquisa visa a contribuir para
os estudos de Wa'ikhana e das línguas amazônicas, bem como constituir uma contribuição para
análises tipológico-comparativas sobre evidencialidade.
Segundo Aikhenvald (2004:3), línguas com evidencialidade gramaticalizada são
aquelas que apresentariam morfemas obrigatórios cujo significado semântico primário é de
fonte da informação. Esses morfemas evidencias fariam parte de um paradigma flexional e
formariam um sistema (op.cit., p.9). De acordo com a autora, a evidencialidade é uma categoria
gramatical que deve ser distinguida de modalidade epistêmica, que, por sua vez, expressaria o
grau de certeza do falante em relação ao que está dizendo (DE HAAN, 2005). No entanto, a
Aikhenvald (no prelo, p.48) também afirma que, em alguma línguas, os evidenciais podem ter
significados adicionais de natureza epistêmica, relacionados à possiblidade e à probabilidade .
Os dados utilizados na pesquisa provêm do ACERVO LINGUÍSTICO-CULTURAL
DO POVO WA’IKHANA e conta com um banco de dados de itens lexicais e morfemas
gramaticais. São priorizadas narrativas orais que serão trabalhadas da seguinte forma:
primeiramente, uma análise interlinear das narrativas, a fim de identificar as propriedades
básicas da línguas. Em seguida, será feita a análise dos morfemas evidenciais, nos níveis
morfológico, semântico e pragmático.
Partindo de uma primeira análise comparativa de Wa'ikhana com Kotiria – língua irmã
– de Stenzel e Gomez-Imbert (no prelo), presume-se que há quatro categorias de evidenciais
em Wa'ikhana. Portanto, o objetivo é investigar as categorias existentes, e procurar novas
categoriais possíveis.
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Uma categoria de evidencial que estamos investigando mais cuidadosamente neste
momento da pesquisa é o INFERENCIAL. Evidenciais inferenciais são usados em declarações em
que a conclusão do falante sobre um evento é baseada na observação de resultados de uma ação
(STENZEL, 2008: 419).
Em Wa'ikhana, esse evidencial não consiste em um morfema flexional como outros
evidenciais identificados, e sim em uma construção sintática. Desse modo, estamos o
analisando à luz da Gramática das Construções Baseada no Uso (GOLDBERG, 1995, 2006;
CROFT 2001). Assim, procuramos quais outras construções do construction do falante
poderiam motivar a forma da construção do inferencial.
(1)

~ʉka-dʉ~kee

~kee-~bi'ibi'i

um-CLS:cilíndrico

cortar-FRUS.1s

ihi-ka'a-ri

-di-tha

ihi

COP-DUR-NMLZ

susu-dʉ
ser.oco-CLS:cilíndrico

COP-VIS.PFV.2/3-EMPH

‘Derrubamos um pé (ruim), estava ocado (aparentemente).’
Como podemos ver no exemplo, o inferencial é formado pela nominalização do verbo
principal, seguida de uma cópula flexionada por um evidencial visual (em todos os dados
encontrados o visual estava no aspecto perfeito). Uma das questões levantadas a partir dessa
análise é de que o inferencial não faria parte do paradigma de evidenciais da língua, por ser o
único que não é flexional e porque sua forma e semântica estão intimamente relacionadas ao
morfema de evidencial visual.
Outra questão que estamos começando a investigar é a ocorrência de um morfema
diferente dos evidenciais já encontrados -~bipe no slot em que deveria aparecer um evidencial
(ou outro marcador de modalidade da cláusula). Em (2), -~bipe ocupa o mesmo slot dos
evidencias nas frases declarativas similares, (3) e (4):
(2) ihimipe

tido

yʉ'ʉ

pe'sudo

Agu

ihi-~bipe

ti-do

yʉ'ʉ

pe'su-do

Agu

COP-?

ANPH-SG

1SG

cunhado-SG

Agu(Agustinho)

'Ele é o meu conconhado mesmo Agustinho.'
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(3) ahpʉ̃ dia dʉhtʉkapʉ kohpepʉ ihide.
~apʉ

dia

dʉtʉ-ka'a-pʉ

kope-

ihi-de

pʉ
caranguejo

rio

área.em.volta-

buraco-

COP-

beira-LOC

LOC

VIS.IMPERF.2/3

‘Caranguejo vive nos buracos na beira do rio.’

(4) yʉ'ʉ

namono

me'na

ihii

yʉ'ʉ

~ dabo-no

~be'da

ihi-ʉ

1SG

esposa-SG

COM/INS

COP-VIS.PFV.1

'Estava com minha mulher.'
A hipótese preliminar é de que -~bipe seja um epistêmico indicador de alto grau de
certeza. Precisaremos de uma análise mais aprofundada para confirmar essa hipótese e chegar
a conclusões quanto à inclusão ou não desse morfema no sistema. Outra hipótese levantada é
de que os evidenciais poderiam fazer parte de uma grande categoria gramatical epistemológica.
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VERBOS QUE EXPRESSAM NOÇÕES ADJETIVAIS NO GUATÓ E NO
WA’IKHANA
Autora: Kristina Balykova
Orientadora: Kristine Sue Stenzel
Co-orientadora: Bruna Franchetto
No português, a expressão de propriedades e qualidades se dá, em regra, por meio de
adjetivos em suas duas funções sintáticas principais: predicativa (ex.: esse filme é novo) e
atributiva (ex.: vi um filme novo). Porém, em outras línguas, propriedades associadas aos nomes
podem ser expressas por palavras cujo comportamento morfossintático se assemelha ao dos verbos
ou dos nomes, dificultando o estabelecimento de uma classe lexical de adjetivos.
Dentro do quadro teórico funcionalista, as classes lexicais são identificadas com base em
propriedades morfossintáticas, tais como: a) distribuição dentro da sentença, b) funções sintáticas
e c) categorias morfológicas e sintáticas especificáveis para as palavras analisadas (SCHACHTER
& SHOPEN, 2007: 1-2). As características semânticas são, por si só, vistas como insuficientes
para a identificação de uma classe lexical (DIXON 2004: 2), mas são utilizadas para a rotulação
como nome, verbo, adjetivo etc. de uma classe lexical delimitada pelos critérios gramaticais
(SCHACHTER & SHOPEN, 2007: 2).
No presente trabalho, comparo as maneiras como a expressão de propriedades se dá nas
línguas Guató (isolada), antigamente falada no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e Wa’ikhana
(Tukano Oriental), falada na região do Alto Rio Negro, AM. Trata-se de verbos com significados
adjetivais, como ‘ser pequeno’, ‘ser bom/bonito’, etc.. No Guató, eles foram chamados de
“descritivos”, em oposição aos transitivos e intransitivos (PALÁCIO 1984). No Wa’ikhana, esses
verbos são denominados “estativos”, em oposição aos ativos (STENZEL 2007, 2013). Embora os
verbos em questão compartilhem a mesma semântica nas duas línguas, seu comportamento
morfossintático dentro dos respectivos sistemas verbais é bastante distinto. Daremos apenas um
breve exemplo para ilustrar isso.
De modo geral, os verbos descritivos do Guató levam os mesmos afixos pessoais dos
intransitivos, em oposição aos transitivos. Assim, na frase (1a), o sujeito do verbo transitivo
‘comer’ está na 2ª pessoa singular e é marcado pelo prefixo gwa-, enquanto na (1b) o sujeito do
verbo descritivo ‘ser branco’, que também está na 2ª pessoa singular, é marcado pelo sufixo -he:
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(1a)

na-gwa-ro
go-tʃíadá
IND-2-comer DET-fruta
‘Você come fruta’

(2b)

n-ákwɔ-he
IND-ser.branco-2
‘Você é branco(a)’

Já no Wa’ikhana, os verbos estativos, quando funcionam como predicados verbais, levam
os mesmos sufixos que os ativos. Assim, pode-se observar que, tanto na (2a) como na (2b), os
verbos (estativo ‘ser bom’ num caso e ativo ‘comer’ no outro) são conjugados pelo sufixo -de, que
inclui as informações sobre evidencialidade, aspecto e pessoa do sujeito:
(2a)

aʉ
~ke'doa-de
sim
ser.bom-VIS.IMPERF.2/3
‘Está bom, (ele) disse’

~dii-aye
dizer-ASSERT.PERF

(2b)

ti-kido
i'ya-de
kubokubo
ANPH-SG
comer-VIS.IMPERF.2/3
mandioca
‘Ele [caranguejo] come casca de mandioca’

ka'se-ri
casca-PL

O presente trabalho se propõe a analisar o comportamento morfossintático dos verbos que
expressam noções adjetivais no Guató e no Wa’ikhana, a fim de demonstrar por que eles não são
considerados adjetivos e de comparar seus status nos respectivos sistemas verbais.
Os dados do Wa’ikhana provêm do corpus de dados primários que integram o Acervo
Linguístico-Cultural do Povo Wa'ikhana, enquanto os do Guató foram coletados durante a
pesquisa de campo em julho de 2017 ou tomados da tese da Palácio (1984).
Esta pesquisa contribuirá para a descrição das duas línguas em questão, assim como
para os estudos tipológicos, de modo geral.
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SWITCH REFERENCE EM MAXAKALI
Autora: Silvia Siqueira Pereira
Orientador: Andrew Nevins
Co-orientadora: Suzi Lima
Switch Reference é uma estratégia que ocorre entre orações combinadas de
determinadas línguas, em que marcas morfológicas sinalizam se o sujeito de uma oração é
correferente ou não correferente do sujeito da outra oração combinada. Isto é, o marcador
Switch Reference indica se os sujeitos das orações combinadas são iguais ou diferentes. A
língua indígena Maxakalí6 exibe Switch Reference (SR) nas conjunções coordenadas tu para
sinalizar mesmo sujeito (MS) e ha para sinalizar sujeitos diferentes (SD). Como em (1a) e (1b)7:

1a.

1b.

Yoye
te
pãm
mãhã
tu
José
ERG
pão
comer e.MS
‘José comeu o pão e bebeu o café’

kapex
café

Yoye
te
pãm mãhã
ha
Xip
José ERG
pão comer e.SD Silvia
‘José comeu o pão e Silvia bebeu o café’

xo`op
beber

te
ERG

kapex
café

xo`op
beber

Em (1a), a conjunção tu sinaliza que Yoye ‘José’ é sujeito das duas orações conectadas.
Em (1b), ha sinaliza que as orações têm sujeitos diferentes, na primeira oração o sujeito é Yoye
‘José’ e na segunda o sujeito é Xip ‘Silvia’.
O Maxakalí também exibe SR nas conjunções subordinadas, nũy sinaliza mesmo sujeito
(MS), como em (2a) que tem Yeyãm ‘Zezão’ como sujeito das orações conectadas. A conjunção
pu para sinalizar sujeitos diferentes (SD), como em (2b)3 que tem Mani ‘Maria’ como sujeito
da primeira oração e kakxop ‘criança’ como sujeito da segunda oração.

2a.

6
7

Yeyãm mõg kõmẽn
tu
nũy
xokyĩn
pop
Zezão ir cidade POSP para.MS carne comprar
‘Zezão foi para a cidade para comprar carne’

Língua que pertence ao tronco Macro-Jê, família Maxakalí.
Dados colhidos em nossa viagem de campo à Aldeia Verde, em Ladainha.
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2b.

Mani te
xokyĩn kutet
pu
kakxop mã
Maria ERG carne cozinhar para.SD criança comer
‘Maria cozinhou a carne para as crianças comerem’

Estudos anteriores sobre a língua, como Popovich (1957,1967,1976,1986, 2005),
Pereira (1992) e Campos (2009), descreveram o sistema Switch Reference em Maxakalí. O
objetivo desta pesquisa é investigar a interpretação dos morfemas SR que ocorrem em estruturas
coordenadas e subordinadas, ou seja, investigar se ocorre o rastreamento de sujeitos (SR
canônico) e o não rastreamento de sujeitos (SR não canônico), ou se ocorre apenas um dos tipos
de rastreamento. Além disso, pretendemos identificar se o morfema SR não canônico pode ser
interpretado como referência de situação ou não. Observe-se o exemplo (3a)8:

3a.

Kakxop mõxupaha tu/*ha pata xũĩy
menino
correr
e.MS pé doer
‘O menino correu e o pé dele doeu’
Em (3a), os sujeitos das orações conectadas são diferente. Na primeira oração, o sujeito

é kakxop ‘menino’ e o sujeito da segunda é pata ‘pé’, porém a conjunção tu (mesmo sujeito)
foi escolhida pelos falantes da língua para conectar as sentenças. A conjunção ha (sujeitos
diferentes) não é aceitável, segundo os falantes Maxakalí, para conectar tais orações.
Pretendemos explicar o motivo pelo qual a língua exibiu um marcador de mesmo sujeito (tu)
em estrutura complexa com sujeitos diferentes (kakxop e pata) e se SR não canônico estaria
rastreando situação ou não. As análises desta pesquisa têm como suporte teórico a proposta de
McKenzie (2012, 2015a, 2015b), em que Switch Reference pode ser Canônico ou Não
Canônico. Além da Teoria de Semântica de Situação, em que situação é uma parte de um mundo
possível (KRATZER, 1989, 2007). Dedicaremos a apresentação no SEPLA às primeiras
análises dos dados colhidos em nossas viagens de campo à aldeia Maxakalí.
Palavras-chave: Maxakali, Switch Reference, Situação Tópico.
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