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CRONOGRAMA DO EVENTO 

SEGUNDA 30/09 

 

8h05 -10h35 - Sessão 1 do XXIV SEPLA 

Linha – Gramática na Teoria Gerativa 
8h05 - 8h30 – Rafael Trianon (CNPq) – Orientador: Alessandro Boechat – Debatedora: Silvia Cavalcante 

(UFRJ/PPG Vernáculas) 

Focalização morfológica em uma perspectiva translinguística 

8h30 - 8h55 – Alan Motta (CAPES) – Orient.: Alessandro Boechat – Debat.: Luciana Sanchez Mendes (UFF) 

Individualização de nomes abstratos no português brasileiro 

8h55 - 9h20 – Luís Felipe Nascimento – Orient.: Alessandro Boechat – Debat.: Luciana Sanchez Mendes (UFF) 

A morfossintaxe dos prefixos na estrutura argumental: um estudo experimental 
9h20 - 9h45 – Maycon Aguiar – Orient.: Alessandro Boechat – Debat.: Isabella Lopes Pederneira (UFRJ/Dep. 

Vernáculas) 

A contribuição de expressões espaciais para o cálculo semântico dos predicados: place e path como nós 

introdutores de subeventualidades 

9h45 - 10h10 – Rafaela Aquino (CAPES) – Orient.: Miriam Lemle – Debat.: Luciana Sanchez Mendes (UFF) 

Nomes deverbais em português: um estudo na interface sintaxe-semântica 

10h10 -10h35 – Rogerio Santos Jr. (CAPES) – Orient.: Marcia Damaso – Debat.: Jaqueline Peixoto (UFRJ/Dep. 

Vernáculas, PROFLLIND e PROFLETRAS) 

As ordens SV e VS em contruções monoargumentais do português brasileiro e de variedades não caribenhas de 

Espanhol como L2  

 

8h30 - 10h35 - Sessão 2 do XXIV SEPLA 

Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso 
8h30 -   8h55 – Gabrielle Nascimento (CAPES) – Orient.: Karen Alonso – Debat.: Érika Ilogti (UFRJ/Recém-Doutora 

em Linguística) 
Construções de quantificação da língua russa: uma abordagem baseada no uso 

8h55 - 9h20 – Kleveland Barbosa (CAPES) – Orient.: Karen Alonso – Debat.: Érika Ilogti (UFRJ/Recém-Doutora 

em Linguística) 
Processos cognitivos de domínio geral e quantificadores binominais do latim 

9h20 - 9h45 – Marcela Branco (CNPq) – Orient.: Christina Gomes – Debat.: Fernanda Rodrigues 

(UFRJ/Fonoaudiologia e Doutora em Linguística) 

Desenvolvimento fonológico em crianças com transtorno do espectro autista 

9h45 - 10h10 – Nuciene Fumaux (CAPES) – Orient.: Karen Alonso – Debat.: Érika Ilogti (UFRJ/Recém-Doutora 

em Linguística) 
Análise construcional em construções binominais quantificadoras do tipo N1 de N2 

10h10 - 10h35 – Dennis Alves (CNPq) – Orient.: Diogo Pinheiro – Debat.: Érika Ilogti (UFRJ/Recém-Doutora em 

Linguística) 
“Vê se não chega tarde”: uma análise baseada no uso da construção “vê se X” no português brasileiro 

10h35 – 11h – Coffee break 

11h - 12h30 – MESA REDONDA 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Beatriz Christino (UFRJ/PPG Vernáculas e PROFLLIND), Dante Lucchesi (UFF/CNPq) 

e Tania Clemente (UFRJ/PPG Linguística e PROFLLIND) 

Diversidade linguística: línguas indígenas e línguas crioulas 

12h30 – 14h – Almoço 
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14h - 16h45 – MINICURSO 1 (aula 1) 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Princípios de Fonologia 

Jaqueline Peixoto (UFRJ/Dep. Vernáculas, PROFLLIND e PROFLETRAS) 
 

14h - 16h45 – MINICURSO 2 (aula 1) 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Introdução à Semântica Formal 

Luciana Sanchez Mendes (UFF) 

 

TERÇA 01/10 

8h15h-10h20 - Sessão 3 do XXIV SEPLA 

Linha – Estudo das Línguas Indígenas 
8h15 - 8h40 – Dayane Pontes (CNPq) – Orientadora: Bruna Franchetto – Debatedora: Kristine Stenzel (UFRJ/PPG 

Linguística) 

Análise do tom e do acento em Guató sob uma perspectiva não linear 

8h40 - 9h05 – Batista Amaral (CNPq) – Orient.: Gean Damulakis – Debat.: Kristine Stenzel (UFRJ/PPG 

Linguística) 

Vogais nasais baixas: variação e derivação no Kanhgág da T.I. Guarita 

9h05 - 9h30 – Verónica Ancco (CNPq) – Orient.: Marilia Facó – Debat.: Marcia Damaso (UFRJ/PPG Linguística 

e PROFLLIND) 

Ira é doença: metáforas emocionais em canções no aimará de puno-peru  

9h30 - 9h55 – Eneida Santos (CNPq) – Orient.: Marcia Damaso – Debat.: Marilia Facó (UFRJ/PPG Linguística, 

PROFLLIND e PPG Antropologia) 

A Interlíngua dos Tuyuka no processo de aquisição de português como segunda língua 

9h55 - 10h20 – Bernabé Serra (CNPq) – Orient.: Marilia Facó – Debat.: Marcia Damaso (UFRJ/PPG Linguística 

e PROFLLIND) 
A variação linguística em comunidades Tikuna tradicionais: o caso do Igarapé Tacana 

 

 

8h30h-10h35 - Sessão 5 do XXIV SEPLA 

Linha – Variação e Mudança Linguística 
8h30 -   8h55 – Andrei Pinheiro – Orient.: Vera Paredes – Debat.: Marcia Machado (UFRJ/PPG Vernáculas) 

O contínuo fala-escrita no papel e na Web a partir da variação do objeto direto de 3a pessoa  

8h55 -   9h20 – Bruno Oliveira – Orient.: Conceição Paiva – Debat.: André Cunha (UFRJ/Recém-Doutor em 

Linguística) 

Construções causais em diacronia no português 

9h20 -   9h45 – Dany Gonçalves – Orient.: Christina Gomes – Debat.: Marcia Machado (UFRJ/PPG Vernáculas) 

Identidade na sexualidade: percepção sociolinguística de pistas acústicas indexadoras na fala de homens gays 

cariocas 

9h45 - 10h10  – Thiago Amaral – Orient.: Christina Gomes – Debat.: Marcia Machado (UFRJ/PPG Vernáculas) 

Aspectos cognitivos e sociais na variação da alternância em formas do plural de itens do PB  

10h10 - 10h35 – Daillane Avelar – Orient.: Cecilia Mollica – Debat.: André Cunha (UFRJ/Recém-Doutor em 

Linguística) 

As vogais médias pretônicas no falar caravelense 

10h20 -11h – Coffee break 

11h-12h15 - Sessão 4 do XXIV SEPLA 

Linha – Estudo das Línguas Indígenas 
11h - 11h25 – Fabiana Alencar (CNPq) – Orient.: Gean Damulakis – Debat.: Beatriz Christino (UFRJ/PPG 

Vernáculas e PROFLLIND) 
Contato linguístico e inovações lexicais no Kaingang 
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11h25 - 11h50 – Thaygra Pinho (CAPES) – Orient.: Kristine Stenzel – Debat.: Gean Damulakis (UFRJ/PPG 

Linguística, PROFLLIND e PROFLETRAS) 

Processos morfossintáticos de negação na língua Wapichana-aruak 
11h50 - 12h15 – Bruna Cezario (CNPq) – Orient.: Kristine Stenzel – Debat.: Beatriz Christino (UFRJ/PPG 

Vernáculas e PROFLLIND) 

Verbos seriais em Wa”ikhana (Tukano Oriental): uma abordagem construcionista 

 

11h-11h25 - Sessão 6 do XXIV SEPLA 

Linha – Variação e Mudança Linguística 
11h - 11h25 – Caroliny Massariol – Orientadora: Christina Gomes – Debat.: Marcelo Melo (UFRJ/Dep. 

Linguística) 

A variação estilística na fala de duas mulheres capixabas 

12h15-14h–Almoço 

14h - 16h45 – MINICURSO 3 (aula 1) 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Princípios da Variação e Mudança Linguística 

Marcelo Melo (UFRJ/Dep. Linguística) 

QUARTA02/10 

7h40 -10h35 - Sessão 7 do XXIV SEPLA 

Linha –Linguagem, Mente e Cérebro 
7h40 - 8h05 – Emily Silvano – Orientadora: Aniela Improta – Debatedor: Marcus Maia (UFRJ/PPG Linguística) 

Processamento sintático em cegos: reflexão sobre o peso dos diferentes módulos cognitivos 

8h05 - 8h30 – Ana Luiza Machado – Orient.: Aniela Improta – Debat.: Katharine da Hora (UFRJ/Recém-Doutora 

em Linguística) 

O processamento da correferência pronominal: um estudo comparativo entre PB e Inglês 

8h30 - 8h55 – Isadora Andrade – Orient.: Aniela Improta – Debat.: Juliana Novo (UFRJ/CAPES PNPD/Pós-

Doutoranda em Linguística) 

Lendo faces e palavras: uma abordagem psicolinguística 

8h55 - 9h20 – Sammy Dias – Orient.: Aniela Improta – Debat.: Kátia Abreu (UERJ) 

Escrevendo e espelhando: um estudo psicolinguístico acerca da alfabetização 

9h20 - 9h45 – Mayara Pinto – Orient.: Aniela Improta – Debat.: Daniela Garcia (UFRJ/Dep. Anglo-Germânicas) 

Processamento linguístico infantil com gramática não-GU: um estudo experimental 

9h45 - 10h10 – Amanda Rocha – Orient.: Marcus Maia – Debat.: Daniela Garcia (UFRJ/Dep. Anglo-Germânicas) 

O efeito da lacuna preenchida no processamento de frases e a capacidade preditiva da mente  

10h10 - 10h35 – Kate Leal – Orient.: Aniela Improta – Debat.: Juliana Novo (UFRJ/CAPES PNPD/Pós-

Doutoranda em Linguística) 

A Teoria da Mente digital: interação entre bebês e máquina 
 

8h30 -10h35 - Sessão 9 do XXIV SEPLA 

Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso 
8h30 - 8h55 – Ester Gonçalves (CAPES) – Orient.: Deise Moraes – Debat.: Marcos Wiedemer (UERJ) 

“Com certeza” na diacronia: uma análise centrada no uso 

8h55 - 9h20 – Mayra Floret (CAPES) – Orient.: Conceição Paiva – Debat.: Marcos Wiedemer (UERJ) 

A trajetória das construções conclusivas com “por isso”, “logo” e “então” 

9h20 - 9h45 – Thiago Silva (CNPq) – Orient.: Maura Cezario – Debat.: Marcos Wiedemer (UERJ) 

A formação de conectivos concessivos no português: uma análise construcional  

9h45 - 10h10 – Amanda Santos (CAPES) – Orient.: Lilian Ferrari – Debat.: Roberto de Freitas Jr. (UFRJ/PPG 

Linguística) 

Processos figurativos e mesclagem de ponto de vista em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

10h10 - 10h35 – Andreia Quadrio (CAPES) – Orient.: Cecilia Mollica – Debat.: Roberto de Freitas Jr. 

(UFRJ/PPG Linguística) Hipossegmentação sob a perspectiva da Gramática das Construções Baseada no Uso 
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10h35 - 11h – Coffee break 

11h -13h05 - Sessão 8 do XXIV SEPLA 

Linha – Linguagem, Mente e Cérebro 
11h - 11h25 – Lorrane Medeiros – Orient.: Marcus Maia – Debat.: Kátia Abreu (UERJ) 
O processamento das construções de tópico-comentário no português do Brasil 
11h25 - 11h50 – Graziele Soares – Orient.: Marcus Maia – Debat.: Marília Lott (UFRJ/Letras LIBRAS) 

Curso temporal de processamento em itens com ambiguidade lexical por homonímia e polissemia 

11h50 - 12h15 – Sara Ribeiro – Orient.: Marcus Maia – Debat.: Katharine da Hora (UFRJ/ Recém-Doutora em 

Linguística) 

“Antes de” e “depois de”: um estudo sobre o processamento de períodos compostos 

12h15 - 12h40 – Mariana Fonseca – Orient.: Marcus Maia – Debat.: Kátia Abreu (UERJ) 

Habilidades cognitivas para o desenvolvimento da leitura: consciência prosódica 

12h40 - 13h05 – Sabrina Santos – Orient.: Marcus Maia – Debat.: Luciana Sanchez Mendes (UFF) 

Raciocínio lógico-inferencial e o uso dos conectivos em relação de causa: um estudo de processamento da leitura 

 

11h -12h15 - Sessão 10 do XXIV SEPLA 

Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso 
11h - 11h25 – Allan Stein – Orient.: Conceição Paiva – Debat.: Manuela Oliveira (UERJ/CAP, UFRJ/Recém-Doutora 

em Linguística) 

Construções idiomáticas com o verbo “levar”: uma abordagem baseada no uso 

11h25 - 11h50 – Nastassia Coutinho (CNPq) – Orient.: Maura Cezario – Debat.: Manuela Oliveira (UERJ/CAP, 

UFRJ/Recém-Doutora em Linguística) 

A construção [de repente]: uma abordagem construcional no uso 
11h50 - 12h15 – Rodrigo Tiradentes (CAPES) – Orient.: Priscilla Marques – Debat.: Manuela Oliveira 

(UERJ/CAP, UFRJ/Recém-Doutora em Linguística) 

Dos construtos às construções: investigando a categorização de [Verbo Adjetivo Adverbial] 

12h15-14h – Almoço 

14h - 16h45 – MINICURSO 2 (aula 2)  

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Introdução à Semântica Formal 

Luciana Sanchez Mendes (UFF) 
 

 

14h - 16h45 – MINICURSO 3 (aula 2)  

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Princípios da Variação e Mudança Linguística 

Marcelo Melo (UFRJ/Dep. Linguística) 

QUINTA 03/10 

8h05 -9h20 - Sessão 11 do XXIV SEPLA 

Linha – Linguagem, Mente e Cérebro  

8h05 - 8h30 – Érica Rebouças – Orientadora: Adriana Leitão – Debatedora: Juliana Nespoli (UFRJ/Recém-Doutora 

em Linguística) 

Realização do aspecto perfect por falantes bilíngues inglês-espanhol: uma aproximação inicial 

8h30 - 8h55 – Jean Carlos Gomes – Orient.: Adriana Leitão – Debat.: Mercedes Sebold (UFRJ/PPG Neolatinas) 

O aspecto perfect associado ao tempo presente: perda linguística na doença de Alzheimer 
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8h55 - 9h20 – Nayana Rodrigues – Orient.: Adriana Leitão – Debat.: Juliana Nespoli (UFRJ/Recém-Doutora em 

Linguística) 

Os aspectos terminativo e completivo no Português do Brasil: uma análise morfossintática Dos construtos às 

construções: investigando a categorização de [Verbo Adjetivo Adverbial] 

 

9h20 -10h35 - Sessão 12 do XXIV SEPLA 

Linha – Gramática na Teoria Gerativa  

9h20 - 9h45 – Paula Costa (CAPES) – Orient.: Andrew Nevins – Debat.: Denise Kluge (UFRJ/Dep. Anglo-

Germânicas) 

A percepção da nasalização em contexto de aprendizagem de L2 

9h45 - 10h10 – Brenda Barreto – Orient.: Gean Damulakis – Debat.: Leticia Rebollo (UFRJ/PPG Neolatinas) 

Aprendizagem fonológica de L3 e suas implicações no sistema fonológico da L2 

10h10 - 10h35 – Bruna Machado (CAPES) – Orient.: Gean Damulakis – Debat.: Leticia Rebollo (UFRJ/PPG 

Neolatinas) 

Por que ele fala /difelentʃi/?: um comparativo entre estudos sobre aquisição típica e atípica da linguagem e como 

a alfabetização pode ser influenciada em casos de DF 

 

8h05 -10h35 - Sessão 13 do XXIV SEPLA 

Linha – Modelos Funcionais Baseados no Uso  

8h05 -   8h30 – Rodrigo Rosa – Orient.: Tania Clemente – Debat.: Bruno Deusdará (UERJ) 
Política linguística, plurilinguismo e consenso 
8h30 -   8h55 – Christine Ministher (CAPES) – Orient.: Tania Clemente – Debat.: Jonathan Moura 

(UFRJ/Recém-Doutor em Linguística) 

O corpo que fala: uma análise da discursividade do não verbal no caso dos acusados Jatobá e Nardoni em 

entrevista concedida ao Fantástico 

8h55 -   9h20 – Ademir Veroneze Jr. – Orient.: Tania Clemente – Debat.: Luiz Carlos Souza (UFAM e UFRJ) 

Imagens a serviço da estratégia empresarial: análise discursiva de relatórios de sustentabilidade das empresas 

responsáveis pela maior tragédia socioambiental do Brasil 

9h20 -   9h45 – Terezinha Costa – Orient.: Tania Clemente – Debat.: Debat.: Bruno Deusdará (UERJ) 

Linguagem e imagem em (dis)curso no Regime Militar: o caso Zuzu Angel 

9h45 - 10h10 – Claudio Padua – Orient.: Tania Clemente – Debat.: Jonathan Moura (UFRJ/ Recém-Doutor em 

Linguística) 

A sonoridade e a vetorização da imagem no cinema 
10h10 - 10h35 – Tiago Freitas – Orient.: Tania Clemente – Debat.: Debat.: Bruno Deusdará (UERJ) 

Discurso, carnaval e transgressão: deuses, galhofas, negritudes e brasilidades em enredos de Milton Cunha 

10h05 – 11h – Coffee break 

11h - 12h – PALESTRA 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Andrew Nevins (UFRJ/PPG Linguística e UCL - University College of London) 

LIBRAS e Gramática Universal  

 

12h - 12h45 – SESSÃO DE PÔSTERES 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

12h45 - 14h – Almoço 

14h - 16h45 – MINICURSO 1 (aula 2) 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Princípios de Fonologia 

Jaqueline Peixoto (UFRJ/Dep. Vernáculas, PROFLLIND e PROFLETRAS) 
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14h - 16h45 – MINICURSO 4 (aula 1) 

I EAL – Escola Aberta de Linguística 

Princípios da Teoria Gerativa 

Ana Calindro (UFRJ/PPG Linguística) 

SEXTA 04/10 

10h - 12h45 – MINICURSO 4 (aula 2) 
I EAL – Escola Aberta de Linguística 
Princípios da Teoria Gerativa 
Ana Calindro (UFRJ/PPG Linguística) 
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Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
16 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

TEXTUALIDADES A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL: ANÁLISE 

DISCURSIVA DE RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS 

RESPONSÁVEIS PELA MAIOR TRAGÉDIA SOCIOAMBIENTAL DO BRASIL 

Autor: Ademir Antônio Veroneze Júnior 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

O presente estudo se volta para a textualização do discurso empresarial sobre o 

rompimento de barragens em Minas Gerais entre 2015 e 2019. Busca-se explicitar processos de 

significação e refletir sobre eles com o aporte teórico-metodológico da Análise de Discurso de 

linha francesa. Será analisado um dos 16 relatórios de sustentabilidade publicados pelas 

empresas BHP Billiton, Samarco e Vale desde 2014, ano precedente à primeira ruptura, 

buscando observar a historicidade dos textos e identificar estratégias discursivas. 

A escolha dos relatórios como unidades de análise tem por base a relevância deles 1) 

tecnicamente, como documentos oficiais formulados pelas assessorias das lideranças 

empresariais para prestar contas acerca de questões socioambientais; e 2) estrategicamente, já 

que funcionam como subsídios para as companhias ocuparem uma posição proeminente no 

mercado – inclusive nas bolsas de valores, em que aquelas de capital aberto negociam suas 

ações – devido à crescente importância do tema desenvolvimento sustentável1 desde a definição 

conceitual, no ano de 1987, pela Comissão Brundtland, da Organização das Nações Unidas 

(ONU). As três empresas afirmam que seus relatórios cumprem as diretrizes da Global 

Reporting Initiative (GRI), organização internacional fundada em 1997 e com sede na Holanda, 

que fomentam um padrão internacional. 

Porque os dizeres trabalham na construção da realidade, quando as empresas se 

autoapresentam relatando suas práticas, elas estão buscando – discursivamente – edificar e/ou 

consolidar sua reputação2. Os relatórios de sustentabilidade, como importantes ferramentas de 

comunicação e de gestão, portanto, materializam as disputas ideológicas e interpretativas em 

funcionamento na injunção a significar, não significar e silenciar vários aspectos das tragédias 

 
1 “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer 
a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. (...) Na sua essência, o desenvolvimento 
sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, 
a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual 
e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas." Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 10 de outubro de 2018. 
2 Noção também cara às empresas, que a entendem como “a soma das percepções dos diversos públicos da 
organização acumuladas” (ARGENTI, 2014, p. 134).  
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em foco. Por isso cabem as seguintes questões norteadoras ou problemas de pesquisa: que 

recursos linguísticos são mobilizados? Especificamente, que escolhas lexicais e sintáticas? 

Quais são seus efeitos de sentido? Exprimem a tragédia? Quando associadas ao verbal (título, 

legenda e corpo do relato), como as imagens funcionam para manterem relação de consenso, 

de dissenso e, contraditoriamente, as duas coisas, conforme a posição de quem as interpreta? 

Almeja-se, adicionalmente, contribuir com o campo de estudo das linguagens acerca de como 

se operacionalizam os sentidos nas textualidades verbais e imagéticas e de como estas se 

inscrevem na memória discursiva e a reconstroem.  
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O CORPO QUE FALA: UMA ANÁLISE DA DISCURSIVIDADE DO NÃO VERBAL 

NO CASO DOS ACUSADOS JATOBÁ E NARDONI EM ENTREVISTA 

CONCEDIDA AO FANTÁSTICO 

Autora: Christine Mello Ministher 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

A presente pesquisa de doutorado, filiada à Análise de Discurso (escola francesa), 

concebe a língua não como um sistema, ou como estrutura, tal qual Saussure a vislumbrou, mas 

sim como o modo de o homem significar o mundo, levando em conta a produção e os efeitos 

de significados, conforme explicita Orlandi (2009, p. 17): “[...] o discurso é o lugar em que se 

pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz 

sentidos por/para os sujeitos.” Para a AD, é a linguagem que estabelece uma mediação entre o 

sujeito e as realidades natural e social. Ainda com Orlandi (2009, p. 15): “A Análise de Discurso 

concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social.” 

Dentro dessa perspectiva de mediação da linguagem, encontra-se não só a discursividade do 

verbal, mas também a discursividade do não verbal, pois a linguagem não é só aquilo que se 

expressa através de palavras escritas e/ou orais, mas é inclusive aquilo que não se diz através 

de palavras. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar a discursividade do não verbal 

dos acusados Jatobá e Nardoni em entrevista concedida ao programa de televisão “Fantástico”. 

Como método de análise para este trabalho, utiliza-se a noção de discursividade do não verbal 

explicitada por Souza (2001), uma vez que a discursividade do não verbal revela muitos 

sentidos ao discurso, e esses vários sentidos do não verbal são de grande valia na elucidação de 

crimes. Segundo Souza (2001, p. 72): “Há algum tempo, porém, vimos procurando entender 

como uma imagem não produz o visível; torna-se visível através do trabalho de interpretação e 

ao efeito de sentido que se institui entre imagem e olhar. Um olhar trabalha diferente quando 

da leitura da imagem. Enquanto a leitura da palavra pede uma direcionalidade (da esquerda para 

a direita), a imagem é multidirecionada, dependendo do olhar de cada ‘leitor’”. Conforme 

elucida Souza, a imagem só se torna visível a partir do trabalho de interpretação e ao efeito de 

sentido instituído entre a imagem e o olhar técnico do Analista. Em casos criminais, o discurso 

verbal é de extrema importância, todavia a interpretação das imagens, feita de forma técnica 

por um Analista de Discurso, é essencial para desenlear um crime. Interpretar uma expressão 

facial, um gesto com as mãos, a inquietação dos pés, um choro sem lágrima, dentre outros 

discursos não verbais, pode ser crucial para dar indícios de quem pode ser o suspeito de um 
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crime; para que um mero suspeito se torne acusado e por fim para que um acusado, torne-se 

condenado. Tratando-se de crime em que os acusados não confessam, cuja tese dos mesmos 

seja a negativa de autoria e que tal caso vá ao Tribunal do Júri, como é o caso em comento, a 

interpretação do não verbal será de suma importância para o convencimento do corpo de 

jurados. É exatamente nesse ponto, que a AD, com todos os seus procedimentos e métodos de 

análise, devidamente sistematizados, revela resultados que dão subsídios para desvelar casos 

de difícil solução, sobretudo quando os métodos de provas tradicionalmente utilizados em 

Direito não são suficientes para deslindar o caso. 

 

Referências 
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A SONORIDADE E A VETORIZAÇÃO DA IMAGEM NO CINEMA 

Autor: Claudio de Alencar Padua 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

Neste trabalho procuramos entender de que forma, em uma obra cinematográfica, o som 

pode ser utilizado para vetorizar a imagem, alterando a percepção que o espectador tem daquilo 

que vê, e produzir paráfrases e efeitos metafóricos, materializando memórias discursivas, como 

discutido pelo viés teórico da escola francesa de Análise de Discurso. 

Apontamos a intertextualidade em dois segmentos de aproximadamente 4 minutos de 

projeção cada, aos quais denominamos “Tears in the rain” e “Tears in the snow”, recortados 

respectivamente dos filmes “Blade Runner – O caçador de androides” (1982), de Ridley Scott, 

e “Blade Runner 2049” (2017), de Denis Villeneuve, tomados como sequências discursivas 

(SD), onde som, silêncio e música provocam deslizamentos de sentidos de um filme para o 

outro, textualizando os significados de forma não-verbal. 

Nosso artigo se baseia nos trabalhos de Michel Chion, autor que vem se preocupando 

com o estudo da relação entre som e imagem no cinema, embora, nossa filiação teórica seja a 

Análise do Discurso, da escola francesa de Michel Pêcheux, que estrutura a linha básica de 

nossas análises e conclusões. 

Referências 

SCOTT, R. – Blade Runner – O caçador de androides – (1982) EUA, cor. Produção: 

Suspense / Ficção Científica; 117 min.; roteiro: Hampton Fancher e David Peoples. 

VILLENEUVE, D. – Blade Runner 2049 – (2017) EUA, cor. Produção: Suspense / Ficção 

Científica; 163 min; roteiro: Hampton Fancher e Michael Green. 
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POLÍTICA LINGUÍSTICA, PLURILINGUISMO E CONSENSO 

Autor: Rodrigo Pereira da Silva Rosa 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

Apesar das constantes levas de imigrantes que, desde o século XIX, chegam ao nosso 

território, além do número aproximado de duzentas línguas autóctones, somando-se, ainda, o 

acolhimento de refugiados, não há por parte do Estado nacional um reconhecimento jurídico 

desta situação, quando se reconhece apenas o Português como língua oficial. Assim cabe 

indagar, então, que direitos são, de fato, delegados a este contingente tão diferenciado de 

cidadãos brasileiros (caso dos imigrantes e indígenas), se tudo depende do domínio da língua 

portuguesa; como o Estado planifica ações que busquem lidar com uma situação de 

plurilinguismo, quando se insiste em termos legais no mito do monolinguismo? São essas as 

questões que buscamos explorar no decorrer de nossa dissertação, pautados pelo viés da Análise 

de Discurso.  

Para entender política linguística, é necessário observar que esta faz parte das políticas 

públicas estipuladas pelo Estado no que diz respeito ao conjunto de programas, ações e decisões 

tomadas pelo governo (em âmbito federal, estadual ou municipal), com a participação direta ou 

indireta de entes públicos ou privados, no intuito de assegurar os direitos  de cidadania para 

vários ou determinados grupos da sociedade. Logo, quais são os discursos que permeiam as 

políticas pensadas, planejadas e executadas ou não sobre/para as línguas enquanto sistema de 

comunicação de uma sociedade, uma vez que “a linguagem é assunto de discussão e objeto de 

polêmica em qualquer sociedade, pois não há como escapar da normatividade que rege os usos 

da língua.” (Cameron, 1995 apud Lagares, 2018). 

Pensando nas políticas linguísticas como políticas públicas, analisamos o consenso que 

se dá entre os sujeitos na produção desta, pois segundo Orlandi (2010), é “a noção de consenso 

que sustenta o processo discursivo das políticas públicas, uma vez que é esse mecanismo que 

une os sujeitos, ligando-os depois de muito se pensar sobre as práticas”. A questão que 

lançamos é: as políticas linguísticas são produzidas através de um consenso entre os sujeitos? 

(Rosa & Souza, 2019). Retomando Calvet em seus estudos sobre as políticas linguísticas, 

observa-se que o autor faz uma dicotomia definidora para os estudos desta área: políticas 

linguísticas in vitro x políticas linguísticas in vivo. Na primeira, o consenso é dado apenas por 

parte do Estado sobre como as ações em relação à língua devem ser pensadas e realizadas, como 

por exemplo a institucionalização do ensino de língua portuguesa sob o viés normativo. Já a 
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segunda dicotomia diz respeito à coprodução Estado e sociedade, onde ambos chegam a um 

consenso sobre os usos das línguas e sobre as ações que permeiam tais usos. Em alguns 

municípios brasileiros há o processo de co-oficialização de línguas faladas, reforçando a 

diversidade linguística existente em território brasileiro.  

No Rio de Janeiro, o plurilinguismo é evidente. Verifica-se a procedência de imigrantes, 

indígenas e atualmente refugiados e tal fato contribui para a discussão acerca das muitas línguas 

faladas no estado. Se faz necessária uma reflexão sobre essa diversidade linguística, bem como 

a análise da postura do Estado perante a esse momento atual. Existe um consenso sobre tais 

práticas políticas para dar conta do plurilinguismo aqui presente? Quais são os discursos que 

permeiam a área de políticas linguísticas em território fluminense?  
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LINGUAGEM VERBAL E NÃO -VERBAL EM (DIS)CURSO: O CASO ZUZU 

ANGEL NA DITATURA MILITAR 

Autora: Terezinha Andrade da Costa 

Orientadora: Tania Clemente de Souza 

Esta tese tem como objetivo investigar o funcionamento da linguagem no regime militar, 

especificamente no caso “Zuzu Angel”, renomada estilista que foi perseguida e assassinada a 

mando de agentes da ditadura militar que assolava o país. 

 Angel fez ecoar sua voz por diversos meios da linguagem, no âmbito do verbal e não 

verbal, e é daí que se configura o mote da nossa pesquisa. Renomada modista do país, residente 

no Rio de Janeiro, Zuzu Angel percorreu o mundo denunciando o que ocorria no Brasil e o fato 

de militares terem torturado e sumido com o corpo de seu filho. A denúncia de Angel era 

constituída através do não-verbal - pelas roupas que desenhava - e através da linguagem verbal 

– pelas cartas encaminhadas à artistas e autoridades – que significaram, dessa forma, em uma 

relação de efeito de sentido através do urbano – túnel e monumento – deslizando a posição-

sujeito Estado que silencia e apaga para o a posição-sujeito Estado que presta uma homenagem 

à sua luta (de Angel). 

Direcionam nossa investigação os estudos linguísticos da Análise de Discurso em 

Pêcheux, Orlandi e Souza. Em Pêcheux, nosso suporte será balizado por suas teorias sobre o 

discurso e inúmeros dispositivos como: formação discursiva, acontecimento, posição-sujeito, 

efeito de sentido, condições de produção, imaginário, ideologia, assujeitamento e efeito 

metafórico. A AD não trabalha apenas o estrutural da linguística e nem a trata como algo 

fechado e acabado; ao contrário, a AD faz refletir sobre o modo “como a linguagem está 

materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua” (ORLANDI, 1999 p. 16). 

Os sentidos são produzidos por/para os sujeitos através da língua sendo no discurso o local onde 

constatamos a relação língua/ideologia. Esses sentidos se dão principalmente pelo texto que em 

AD é uma unidade. 

Em Orlandi, nos apoiaremos nos estudos sobre o discurso, silêncio, ideologia, 

silenciamento e urbano. 

Para Orlandi (1994, p. 53), “temos de pensar a linguagem de uma maneira muito 

particular” porque é a linguagem que implica considerá-la necessariamente em relação à 

constituição dos sujeitos e à produção dos sentidos. Para essa autora “isto quer dizer que o 

discurso supõe um sistema significante, mas supõe também a relação deste sistema com sua 
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exterioridade já que sem história não há sentido, ou seja, é a inscrição da história na língua que 

faz com que ela signifique. Daí os efeitos entre locutores. E, em contrapartida, a dimensão 

simbólica dos fatos”. Os locutores que se posicionam são interpelados pela ideologia. Para 

Orlandi (1994: 57) “a ideologia é interpretação de sentidos em certa direção, determinada pela 

relação da linguagem com a história, em seus mecanismos imaginários. Ela não é, pois, 

ocultação, mas função necessária entre linguagem e mundo”.   

 Em Souza, nos nortearemos em suas teorias sobre o discurso, imagem, arquitetura do 

não-verbal, policromia, memória alegórica e paráfrases visuais, que constitui nosso aporte 

teórico, os estudos pioneiros de Souza (1997, 1997b e 2001). Essas investigações aliadas à 

análise de discurso foram norteadas para a compreensão de um espaço da imagem no processo 

de significação. Souza (2011) propõe pelo menos três deslocamentos de ordem teórica para se 

pensar a imagem sob o viés discursivo: a) aquele que denuncia o repasse do não verbal pelo 

verbal; b) aquele que fala, na sociedade de comunicação atual, da homogeneização das imagens; 

c) aquele que reflete sobre usos políticos da imagem. Não ter em conta essa tríade de reflexões 

é se aproximar de noções que apagam a materialidade discursiva da imagem retirando dela seu 

caráter político-ideológico, que reduzem a imagem ao verbal (tendo-a de modo ‘traduzível’ 

pelo verbal, sem considerar seu caráter de linguagem com materialidade específica, seus 

elementos de visibilidade).   

  A concepção de corpus em Análise de Discurso se divide em dois eixos: corpus empírico 

e corpus discursivo. O corpus empírico reúne todos os documentos (verbais e não verbais) 

investigados pelo analista, vale destacar que tal noção se aplica aos textos em linguagem verbal. 

Quanto aos recortes sobre o não verbal, vamos partir da noção de arquitetura do não verbal 

formulado por Souza (2001, 2006 e 2018).  

  Dada essa divisão, a análise vai recair sobre esses dois tipos de materialidade inscritas 

nas cartas de Zuzu Angel; o design das roupas e o espaço urbano com um túnel com o nome da 

estilista e do monumento em sua homenagem. 
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DISCURSO, CARNAVAL E TRANSGRESSÃO: DEUSES, GALHOFAS, 

NEGRITUDES E BRASILIDADES EM ENREDOS DE MILTON CUNHA 

Autor: Tiago José Freitas Batista 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza  

Esta tese de doutoramento apresenta um olhar outro dentro da linguística, o de fora dos 

domínios estruturais. Aqui pretendo pensar a materialidade não como análise de conteúdo, mas 

a sua discursividade e seu funcionamento nas relações de efeitos e sentidos. Me filio à linha de 

modelos funcionais baseados no uso pelo viés da análise de discurso francesa.  

 

A análise de Discurso, como seu próprio nome indica não trata da língua, não trata da 

gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra 

discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o 

estudo do discurso observa-se o homem falando.  
(Orlandi, 2007, p. 15).  

 

Em análise de discurso apresentamos um método próprio, enraizado nos procedimentos 

desenvolvidos pela Escola Francesa de Michel Pêcheux. Por compreender que minha 

caminhada se filia aos movimentos e percursos da AD, esta pesquisa mobilizará lugares e gestos 

outros que constituem uma nova leitura do que é construir uma tese de doutorado. Orlandi 

(2007, p. 27) mensura que  

 

cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que formula, 

mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a suas (outras questões) 

Uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos diferentes e isso tem 

resultados cruciais na descrição dos materiais. Um mesmo analista, aliás, formulando 

uma questão diferente, também poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo 

distintos recortes conceituais.  

 

 

O que nos inspirou aqui nesta citação da professora Eni Orlandi, é que o gesto de um 

pesquisador deve ser autoral no processo analítico/teórico, não buscando o que é “verdadeiro”, 

mas sim vislumbrando o que move e desloca a análise de discurso de outras teorias: a 

materialidade, a interpretação e os jogos de efeitos e sentidos.  

Constitui o objeto desta tese o Carnaval das Escolas de samba do Rio de Janeiro. O 

objetivo principal é analisar a materialidade linguística das Escolas de Samba através do 

discurso e imagem, especificamente em enredos de Milton Cunha. Pretendo analisar os 

discursos do Carnavalesco através do que foi exposto em seus enredos, do texto mestre à sua 
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execução na avenida. Milton Cunha em seus desfiles de 1994 à 2010 instituiu sua linguagem 

de conflito ao que já está produzido e esse é o mote para as análises. Seus desfiles produziram 

efeitos e sentidos de transgressão. A trangressão carnavalesca de Cunha-Júnior, segundo 

minhas análises é balizada na materialide discurviva que deuses, galhofas, negritudes e 

brasilidades venham  a instituir. 

Não trarei capítulos na tese, trarei a estruturação como partes importantes de um desfile 

de Escola de Samba como comissão de frente, abre-alas e carros alegóricos. 

Esta tese, então, é toda transgressora. Transgride instituindo o Carnaval como objeto de 

pesquisa, transgride trazendo a análise de discurso para o protagonismo dentro da linguística 

isto porque 

os linguistas brasileiros não aceitam que uma forma de conhecimento materialista 

sobre a linguagem, que ignora o positivismo, se forme contraditoriamente no seu 

interior. Logo acharam um jeito de censurar a análise de discurso: diziam que não era 

ciência, ou que não era sério. (ORLANDI, 2017, p. 21 e 22). 

 

Para confirmar essas postulações, serão utilizadas teorias norteadoras que se apoiam em 

Orlandi, Pêcheux, Souza, Lacan e outros. Pelo exposto, o Carnaval quer mostrar (significar) 

que não é palco apenas de espetáculo cultural brasileiro, mas também é fonte de estudos, que 

oferta materialidade de múltiplos cenários, possibilitando inúmeras análises, como as que estou 

disposto a trabalhar pelo viés da linguagem e seu funcionamento, tomando como condições de 

produção a avenida Marquês de Sapucaí. 
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PROCESSOS FIGURATIVOS E MESCLAGEM DE PONTO DE VISTA EM LÍNGUA 

DE SINAIS BRASILEIRA (LIBRAS) 

Autora: Amanda dos Santos 

Orientadora: Lilian Ferrari 

O estudo de processos figurativos adquire novos contornos sob a ótica da Linguística 

Cognitiva, na medida em que metáforas e metonímias são caracterizadas como mecanismos 

conceptuais que se refletem na linguagem (LAKOFF E JOHNSON, 1980).   Mais recentemente, 

Dancygier e Sweetser (2014) destacam que processos metafóricos constituem, na verdade, um 

tipo específico de mesclagem conceptual (FAUCONNIER & TURNER, 2002), além de 

ressaltarem o papel do conceito cognitivo de Ponto de Vista no mapeamento entre domínios 

conceptuais, característico da metáfora. Embora essas propostas tenham se debruçado 

inicialmente sobre as línguas orais, pesquisas mais recentes têm se voltado também para as 

línguas de sinais, com especial destaque para a noção de iconicidade cognitiva (WILCOX, 

2004;). No caso da Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS), embora já existam alguns estudos 

voltados ao tema (NUNES, 2014, 2018), há, ainda, um vasto campo a ser explorado. 

A presente pesquisa pretende contribuir para o preenchimento dessa lacuna. Tendo em 

vista que a Língua de Sinais Brasileira (Libras) é uma língua visual-espacial utilizada pela 

comunidade surda brasileira como língua natural (L1), e sua articulação se dá através do uso 

das mãos, das expressões faciais e do corpo, as noções de ação construída e partição corporal 

têm sido apontadas na literatura como importantes recursos para  a  construção do significado. 

De acordo com Jarque e Pascual (2016), a ação construída é definida como o relato de ações de 

outra pessoa e, normalmente, ocorre por meio de uma demonstração. Tal noção é uma estratégia 

gramatical e discursiva usada de forma ampla em línguas de sinais. Outro elemento  importante 

para interpretação em língua de sinais é a partição corporal. Essa noção, segundo Sweetser & 

Stec (2016), é constituída pela postura da pessoa na cena na qual está envolvida, seus 

movimentos, ações e gestos. Com base no referencial teórico da Teoria dos Espaços Mentais 

(FAUCONNIER, 1994, 1997), a presente pesquisa investiga estratégias de mesclagem de 

pontos de vista, em contextos nos quais a intérprete/sinalizadora não se baseia somente em seu 

ponto de vista para executar a interpretação/sinalização figurativa.  

O recorte do objeto de estudo envolve canções em Português interpretadas/sinalizadas 

em Libras, sendo que, para a análise aqui proposta, utiliza-se um vídeo com a interpretação de 

um medley religioso disponível em um canal do Youtube 
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(https://www.youtube.com/user/rebecanemer). A proposta tem por objetivo descrever os 

processos cognitivos de construção do sentido presentes em interpretações/sinalizações 

figurativas em Libras, com base na hipótese de que as noções de ação construída e partição 

corporal, de um lado, e de mesclagem de pontos de vista, de outro, interagem para o 

estabelecimento da interpretação/sinalização.  

A análise preliminar dos dados indica que o intérprete/sinalizador trabalha com seu 

corpo, mãos e expressões faciais para evocar determinadas sensações, emoções e ações de um 

personagem (eu-lírico, nesse caso), incorporando aos seus movimentos os movimentos do 

personagem e relacionando também suas ações às características do personagem.  Os resultados 

confirmam a importância da partição corporal do intérprete/sinalizador no estabelecimento de 

ações construídas que permitam a compreensão de seu possível interlocutor do conteúdo 

figurativo a ser interpretado/sinalizado. 
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 “VÊ SE NÃO CHEGA TARDE”: UMA ANÁLISE BASEADA NO USO DA 

CONSTRUÇÃO “VÊ SE X” NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Autor: Dennis de Oliveira Alves 

Orientador: Diogo Oliveira Ramires Pinheiro 

Coorientador: Diego Leite de Oliveira 

A crescente produção construcionista sobre o português brasileiro (PB), embora se 

debruce sobre questões como estrutura argumental, padrões de modificação verbal e 

construções aspectuais, acaba por deixar de lado a descrição de um considerável grupo de 

fórmulas semifixas que apresentam algum tipo de irregularidade (seja sintática, seja semântica) 

em face das regras gerais da gramática da língua - as chamadas construções idiomáticas. 

A fim de contribuir para reduzir essa lacuna, esta pesquisa recorre ao paradigma da 

Gramática de Construções Baseada no Uso (GCBU) a fim de se debruçar sobre uma construção 

idiomática do PB, à qual iremos nos referir como construção VÊ SE X. Trata-se de um padrão 

semipreenchido que seleciona, no slot X, uma sentença, como pode ser verificado nos exemplos 

abaixo: 

 

(1) Vê se não chega tarde. 

(2) Vê se isso é coisa que se faça? 

 

Como se observa, a sentença (1) realiza um ato pragmático de cobrança – trata-se de 

uma ordem ou pedido destinado a influenciar o comportamento futuro do interlocutor. Já a 

sentença (2) se caracteriza como uma crítica, referente a um evento passado e não 

necessariamente endereçada diretamente ao seu alvo. Nos dois casos, porém, temos um uso 

não-composicional por meio do qual se avalia negativamente um evento (real ou projetado). 

Esse uso se diferencia nitidamente de usos como (3) e (4): 

 

(3) Vai lá na sala e vê se a janela ficou aberta.  

(4) Dá uma lida no texto e vê se você concorda.  

 

Apesar da semelhança superficial com (1) e (2), as sentenças (3) e (4), acima, diferem 

desses dois exemplos por apresentarem interpretação semântico-pragmática composicional: 

elas se caracterizam como pedidos (o que é esperado, dada a presença dos verbos no modo 
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imperativo) para que o interlocutor, em (3), verifique o estado da janela e, em (4), avalie o texto 

referido. 

Esta pesquisa focaliza a construção idiomática VÊ SE X com interpretação não-

composicional de avaliação negativa. Especificamente, propomo-nos a responder, em relação 

a essa construção, as seguintes perguntas de pesquisa: (i) quais são as propriedades formais e 

semânticas desta construção no PB?; e (ii) como se deu o surgimento e posterior 

desenvolvimento da construção na rede construcional do PB?  

Em relação à primeira pergunta, assumimos, preliminarmente, que se trata de uma 

construção idiomática em que tanto a forma do verbo da oração matriz quanto o 

complementizador são fixos (respectivamente, o verbo “ver” flexionado na 2ª pessoa do 

singular do imperativo afirmativo e o complementizador “se”) e que veicula semântica de 

avaliação negativa, podendo levar à emergência de interpretações pragmáticas diferentes (como 

cobrança e crítica, conforme vimos acima) a depender do contexto interacional. Em relação à 

segunda pergunta, hipotetizamos que (i) o surgimento da construção teria sido propiciado por 

um mecanismo de neoanálise (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), resultando em um padrão 

menos composicional do que a construção mais antiga e (ii) essa nova construção teria se 

tornado, ao longo do tempo, progressivamente mais esquemática e mais produtiva.  

Para verificar nossa primeira hipótese, faremos uma análise qualitativo-interpretativa de 

dados do século XXI coletados no Corpus do Português. Nessa análise, observaremos se há 

possibilidade de variação formal na construção e qual o valor semântico estável subjacente aos 

seus diferentes usos pragmáticos.  

Quanto à segunda hipótese, verificaremos a possibilidade de existência de contextos 

ambíguos, que poderiam, então, ter permitido o surgimento da nova construção. Para isso, 

procederemos a uma análise quantitativa e qualitativo-interpretativa dos enunciados dos séculos 

XIII ao XX que contiverem a sequência VÊ SE X. Com isso, buscaremos verificar se é possível 

oferecer uma explicação para o surgimento da construção baseada no conceito de neoanálise, e 

se a construção resultante exibe, de fato, menor grau de composicionalidade, isto é, se certas 

ocorrências da sequência VÊ SE X teriam deixado de ser interpretáveis como semanticamente 

composicionais, resultando em um desalinhamento entre o significado novo e o padrão formal 

mais antigo. Além disso, verificaremos a sugestão de Traugott e Trousdale (2013) de que a 

construção resultante teria se desenvolvido de maneira tal a exibir, ao longo do tempo, aumento 

de esquematicidade e de produtividade.  
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Esta pesquisa tem o potencial de contribuir com a descrição, sob uma ótica 

construcionista, da porção idiomática da gramática do PB, ainda pouco descrita e, por vezes, 

negligenciada na literatura em GCBU sobre construções do português. Adicionalmente, nossa 

pesquisa busca contribuir teoricamente para o desenvolvimento do modelo construcionista de 

mudança linguística proposto por Traugott e Trousdale (2013), na medida em que o coloca à 

prova por meio do exame de uma construção particular. 
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COM CERTEZA NA DIACRONIA: UM ESTUDO CENTRADO NO USO 

Autora: Ester Moraes Gonçalves 

Orientadora: Deise Cristina de Moraes Pinto 

Este trabalho tem como objetivo principal investigar a microconstrução adverbial “com 

certeza”. Para isso, partimos da hipótese de que tal microconstrução, que atualmente possui uso 

mais discursivo-pragmático (modalizadora epistêmica), modificadora de oração, em sua origem 

é qualitativa – modificadora de verbo – mas em algum momento de sua história passou a ter 

também valor modalizador e se tornou cada vez mais frequente com esse valor. “Com certeza” 

com valor qualitativo é ilustrado em (1), no século XVII; e com valor modalizador em (2), no 

século XX.  

 

(1) “Comtudo, eu me não arrependo, nem me desdigo do que prometti. Prometti de vos 

dizer com certeza quando ha-de ser o dia do Juiso. E quando cuidaes que ha-de 

ser? Não vos quero ter suspensos.” (16:Vieira:Sermons) 

 

(2) “Estado – Quem a senhora acredita que sejam os mandantes? 

Marília – Se Lauristo for preso, com certeza os nomes dos demais surgirao, porque 

ele é um dos mandantes. Sei quem são, mas não tenho provas para acusar.” 

(19Or:Br:Intrv:ISP) 

 

A hipótese da qual partimos também se embasa em Moraes Pinto (2002), que ao lidar 

com os advérbios em –mente na diacronia, reporta um comportamento interessante a respeito 

dos adverbiais “certamente” e “seguramente”. Tais advérbios, que no português contemporâneo 

se encontram como modalizadores, também tinham usos qualitativos no português arcaico. 

Sendo assim, passaram por um processo de mudança, do valor qualitativo (modificador de 

verbo) ao valor modalizador (modificador de oração).  

Embora o estudo supracitado trate de advérbios terminados em –mente, pensamos que 

esse mesmo processo de mudança pode ter ocorrido com a locução adverbial “com certeza”. 

Entretanto, nesse caso, o adverbial com preposição ganha um novo uso (o modalizador) sem 

perder seu uso qualitativo, ainda que esse passe a ser menos frequente. 

Tendo isso em vista, tem-se como objetivo investigar quais os contextos de uso dessa 

microconstrução, atentando aos processos cognitivos de domínio geral que contribuem com sua 

mudança, como categorização, analogização e chunking, vistos em Bybee (2010). Para isso, 

observam-se as ocorrências dessa microconstrução no Corpus do Português nos séculos XVI, 

XVII e XVIII, lançando mão da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que congrega 

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=6153&ID=40952024
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26578&ID=26440025
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alguns pressupostos da Linguística Funcional norte-americana e da Gramática de Construções. 

De acordo com tal perspectiva teórica, a língua se organiza por meio de uma rede de 

construções, sendo construção definida como um pareamento de forma-sentido (GOLDBERG, 

1995).  

Ademais, por se tratar de um estudo diacrônico, apoiamo-nos em Traugott & Trousdale 

(2013), que discutem dois tipos de mudança: a mudança construcional e a construcionalização. 

A primeira refere-se à mudança em apenas um âmbito da construção, isto é, na forma 

(fonologia, morfologia, sintaxe...) ou no sentido (semântica, pragmática...), enquanto a segunda 

refere-se à mudança tanto na forma como no sentido. Portanto, pretende-se realizar uma análise 

de “com certeza” e seus usos que possam ter levado a mudanças. 
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CONSTRUÇÕES DE QUANTICAÇÃO DA LÍNGUA RUSSA: UMA ABORDAGEM 

BASEADA NO USO 

Autora: Gabrielle de Figueira do Nascimento 

Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso 

Coorientador: Diego Leite de Oliveira 

Ancorado na abordagem teórica da Linguística funcional Centrada no Uso (BARLOW 

& KEMMER, 2000; BYBEE, 2010, 2013) e no modelo de arquitetura gramatical da Gramática 

de Construções Baseada no Uso (CROFT, 2001; DIESSEL, 2015; GOLDBERG, 1995, 2006; 

HILPERT, 2014), o presente estudo procura investigar a distribuição de quatro construções da 

língua russa, que expressam a função de quantificar elementos, na rede linguística.  

As construções selecionadas para o estudo são Mórie SNgen ‘‘Um mar de’’, Gorá 

SNgen ‘‘Uma montanha de’’, Káplia SNgen ‘‘Uma gota de’’, e Górst SNgen ‘‘Um punhado 

de’’. Apesar de alguns contextos intercambiáveis entre tais construções, a hipótese geral da 

pesquisa parte da premissa de que as quatro construções possuem preferências colocacionais, 

ou seja, elas permitem determinados itens na posição do slot aberto SNgen, mas, de modo 

simultâneo, bloqueiam outros itens.  

Nesse sentido, os objetivos do trabalho são i) analisar quais processos cognitivos afetam 

as construções e verificar quais elementos ou exemplares (BYBEE, 2010, 2013), que se 

combinam com as quatro mesocontruções em foco, ii) e como esses elementos impactam a 

representação cognitiva dessas construções, isto é, como a força associativa entre esses 

exemplares e as construções direcionam o sentido da construção como todo.  

Em relação à metodologia, pretendemos coletar dados da modalidade escrita do Corpus 

Nacional da Língua Russa (http://www.ruscorpora.ru/), delimitando o corpus em cerca de 50 

(cinquenta) milhões de palavras para cada busca pelos quatro quantificadores, restringindo o 

caso gramatical do segundo SN para o caso genitivo. 

 Após a análise de dados e a coleta dos itens que preenchem o slot aberto de cada 

construção, implantaremos os parâmetros funcionais de composicionalidade e produtividade 

(BYBEE, 2010; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) de modo a observar os tipos semânticos 

de cada exemplar que ocupa o slot SNgen, bem como observaremos os processos por trás desses 

preenchimentos e o grau de idiomaticidade  

das construções.  
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No que se refere aos resultados, em relação à gorá ‘montanha’ e górst ‘punhado’, espera-

se que as construções tipificadas por esses quantificadores recrutem preferencialmente 

elementos concretos e menos líquidos, uma vez que há, ainda, em análise preliminar, elas 

parecem apresentar uma maior restrição quanto ao seu uso em relação a nomes concretos que 

tenham traço mais líquido. Embora se encontrem usos metafóricos dessas construções, em que 

gorá e górst se combinam com nomes mais abstratos, as duas construções ainda parecem 

apresentar restrições colocacionais (em análise preliminar, gorá SNgen não apresentou nenhum 

exemplar com nomes líquidos) balizadas pela concordância semântica entre itens e construção.  

Em relação aos quantificadores de pequena quantidade, aparentemente, é de se esperar 

que káplia ‘gota’, sendo uma dosagem de líquido, uma parte em que um líquido pode-se dividir, 

seja combinada preferencialmente com nomes mais líquidos e que nomes menos líquidos 

indiquem perda de composicionalidade, ou seja, o sentido do todo deixa de ser a soma do 

sentido das partes. Já no caso de mórie ‘mar’, parece não haver a ideia de “parte’’ de líquido 

sendo focalizada, mas, sim, o mapeamento de traços do frame de “mar’’, tais como 

“imensidão’’, por exemplo, sendo metaforicamente mapeados em outros domínios cognitivos 

(LAKOFF; JOHNSON, 1980). Assim, parece que haverá preferencialmente contextos que se 

possa inferir a ideia de uma grande área ocupada – ou seja, contextos menos composicionais. 
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ANÁLISE COLOSTRUCIONAL EM CONSTRUÇÕES BINOMINAIS 

QUANTIFICADORAS DO TIPO N1 DE N2 

Autora: Nuciene Caroline Amphilóphio Fumaux 

Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso 

Este trabalho consistirá em uma análise comparativa do uso das microconstruções 

(TRAUGOTT, 2008) quantificadoras Um monte de SN, (Det) montanha de SN, (Det) enxurrada 

de SN e (Det) chuva de SN no português do Brasil sob a ótica da Linguística Funcional Centrada 

no Uso (Cf. BARLOW & KEMMER, 2000; BOYLAND, 2013; BYBEE, 2010; CEZARIO & 

FURTADO, 2013; DIESSEL, 2015; GOLDBERG, 2006; HILPERT, 2014; TRAUGOTT, 

2008). A Linguística Funcional Centrada no Uso propõe que gramática é constantemente 

afetada e moldada pelo uso da língua. Isso significa que esta análise se pauta em uma tese a 

respeito da natureza do conhecimento linguístico, a saber, a de que esse é, necessariamente e 

em sua totalidade, advindo do uso, ou seja, da experiência do falante com a língua.  

O objetivo principal desta pesquisa é entender as preferências colocacionais e possíveis 

restrições de cada construção estudada. Esperamos, assim, fazer um estudo sobre estas 

construções, e descrever o modo como se distribuem na língua portuguesa, em termos dos 

contextos colocacionais em que cada uma aparece preferencialmente e das suas especificidades 

como pareamento forma-sentido, além do modo como as construções interagem na rede 

linguística.  

O processo metodológico do trabalho consiste na busca no portal Linguateca pelos 

padrões estudados, a saber, (Det)/um + monte/montanha/chuva/enxurrada/+ de + nome. E, 

posteriormente, realizar uma análise quantitativa a partir do programa estatístico R que nos 

permite a interpretação da força colostrucional (Stefanowitsch & Gries, 2003) dos itens que 

instanciam o slot das construções encontradas no corpus. Nesse programa compara-se a 

frequência dos itens que aparecem nos slots das construções e a sua frequência individual no 

corpus como um todo, de modo que se evidencie que certos itens sejam fortemente atraídos 

pela construções.  Esta análise permite o entendimento mais aprofundado sobre preferências 

colocacionais e restrições de cada construção estudada, assim como a comparação entre elas.      

Esta pesquisa ainda se encontra em fase preliminar, contudo percebemos até o presente 

momento que a microconstruções parecem recrutar diferentes tipos de SNs, isso ilustra o fato 

de que, embora algumas das microconstruções estudadas possam muitas vezes aparecer nos 

mesmos contextos, elas diferem em termos das preferencias colocacionais, as quais foram 
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associadas à maior ou menor coerência semântica com o respectivo nome quantificador (monte, 

montanha, enxurrada ou chuva). Sendo assim, embora as quatro microconstruções estudadas 

funcionem na língua para quantificar referentes em termos de grande quantidade/ volume, cada 

microconstrução parece apresentar suas próprias características, que podem ser demonstradas 

pelas preferências colocacionais obtidas por meio das análises colexêmicas realizadas. Os 

resultados obtidos demonstram, assim, que as quatro microconstruções são funcionalmente 

equivalentes, mas semanticamente distintas. 

A análise colexêmica permitiu insights interessantes acerca da interferência do 

quantificador na escolha por uma ou outra microconstrução por parte dos falantes do português, 

demonstrando uma relação clara entre gramática e uso. A análise demonstrou que a 

microconstrução um monte de SN é bem menos composicional do que as demais e muito mais 

produtiva, o que a aproxima de outros quantificadores na língua, como uma porção de gente, 

um bocado de crianças, etc. Por outro lado, o resultado das análises colexêmicas realizadas na 

presente pesquisa revelam que as microconstruções (Det) montanha de SN, (Det) chuva de SN 

e (Det) enxurrada de SN possuem uma maior coerência semântica com os lexemas recrutados, 

apresentando, dessa forma, uma menor opacidade semântica do nome quantificador, em 

comparação com o que se observou para a microconstrução um monte de SN.  
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PROCESSOS COGNITIVOS DE DOMÍNIO GERAL E QUANTIFICADORES 

BINOMINAIS DO LATIM 

Autor: Kleveland Cristian Barbosa 

Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso 

Coorientador: Pedro Baroni Schmidt 

A presente pesquisa se debruça sobre o sistema de quantificação da língua latina3 e toma 

como objeto de estudo, notadamente, os quantificadores binominais de pequena quantidade 

constituídos por um SN quantificador e um SNGEN quantificado. Desses, consideramos aqueles 

em que aquele SN quantificador é preenchido pelas formas gutta e stilla (ambos equivalentes à 

“gota” em português), que integram as seguintes micro-construções: SNGEN gutta (1), gutta 

SNGEN (2), SNGEN stilla (3) e stilla SNGEN (4):  

 

(1) et Capitolio sanguinis guttae visae sunt (Tito Lívio, Ab Vrbe Condita) 

 e de-Capitólio de-sangue gotas vistas foram  

 ‘e gotas de sangue foram vistas do Capitólio.’ 

 

(2) alii ex guttis cruoris Caeli natum esse dixerunt 
(Sérvio, Commentarii 

in Vergilii Bucolica) 

 outros de gotas de-sangue de-Céu nascido ser disseram  

 ‘outros disseram que nasceu de gotas de sangue do Céu.’ 

 

(3) atque olei stillam daret enterocelicus unctor (Marcial, Epigrammaton) 

 e de-óleo gota daria 
aquele-que-

sofre-de-hérnia 
ungido  

 ‘E aquele ungido que sofre de hérnia daria uma gota de óleo.’ 

 

(4) qui aufert stillas pluviae et effundit imbres 
Jerônimo, Vulgata,  

Livro de Jó) 

 

 que traz gotas de-chuva e derrama tempestades  

 ‘que traz as gotas de chuva e derrama as tempestades.’ 

  

No que tange aos objetivos, visa-se identificar e descrever as propriedades formais e 

semântico-pragmáticas de tais micro-construções à luz da Linguística Funcional Centrada no 

 
3 O rótulo “língua latina” não corresponde a um único sistema, mas sim a um conjunto de sistemas linguísticos 

que se modificaram ao longo do tempo e espaço pelo contato com línguas de substratos durante os processos de 

romanização.  
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Uso (LANGACKER, 1987; BYBEE & BECKNER, 2003; BYBEE, 2010; MARTELOTTA, 

2011) e, por conseguinte, da Gramática de Construções Baseada no Uso (GOLDBERG, 1995; 

TAYLOR, 2002; DIESSEL, 2015). Pretende-se ainda relacionar tais resultados obtidos a 

processos cognitivos de domínio geral, de modo a demonstrar que as capacidades cognitivas 

que nos permitem realizar atividades básicas do dia a dia – como ler, dirigir e andar – também 

motivam as formas linguísticas; notadamente, essas construções binominais de pequena 

quantidade em foco. Para esta apresentação, consideraremos cinco desses processos de modo a 

articular as considerações de Bybee (2010 e 2013) no campo da linguística com aquelas 

fornecidas pelo The MIT Encyclopedia of Cognitive Science, na esfera da Psicologia:  

 

(a) memória rica – responsável pela armazenagem de detalhes da experiência linguística;  

(b) chunking – armazenagem e acesso a sequências de unidades repetidas;  

(c) analogia – recrutamento de novos itens numa construção com base em similaridade por 

forma/ significado daqueles já experienciados;  

(d) categorização – atribuição de uma unidade linguística a uma categoria de acordo com o 

grau de propriedades compartilhadas com os itens já armazenados; e  

(e) associação transmodal – combinação de uma forma fonética ou manual com as 

propriedades do significado e do contexto comunicativo.  

 

 Metodologicamente, fez-se uma análise qualitativa com pequenas nuances quantitativas 

de dados reais, presentes em textos escritos tanto em prosa como em poesia e pertencentes a 

diferentes gêneros literários. Quanto ao recorte temporal, consideraram-se textos produzidos 

desde c. 240 a.C. até 1600 d.C. e o acesso e coleta dos dados se deu por meio da plataforma 

eletrônica Perseus Digital Library (http://www.perseus.tufts.edu/). 
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DOS CONSTRUTOS ÀS CONSTRUÇÕES: INVESTIGANDO A CATEGORIZAÇÃO 

DE [VERBO ADJETIVO ADVERBIAL] 

Autor: Rodrigo Pinto Tiradentes 

Orientadora: Priscilla Mouta Marques 

O português, assim como outras línguas românicas, apresenta uma estrutura linguística 

em que um adjetivo modifica o escopo de um verbo, assumindo, então, uma função adverbial. 

Tais adjetivos, que foram nomeados pela tradição como adjetivos adverbializados e que agora 

são referidos comumente como adjetivos adverbiais, ainda apresentam propriedades em 

discussão na literatura, como sua natureza semântica e sua impossibilidade de coocorrência 

com complementos verbais, por exemplo. A presente pesquisa, fundamentada no aporte teórico 

da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), objetiva estudar as propriedades formais, 

semânticas e pragmáticas da construção com adjetivo adverbial e, assim, mapear a sua rede 

construcional no português brasileiro do século XX. 

Sob essa perspectiva teórica, compreende-se que a sequência verbo + adjetivo adverbial 

forma uma construção, isto é, um pareamento simbólico de forma e significado (GOLDBERG, 

1995; 2006); e que as construções se associam umas às outras em uma rede (HUDSON, 2006; 

TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Postula-se também que a formação das redes 

construcionais emerge da experiência com as instâncias de uso, através de movimento bottom-

up (do menos para o mais abstrato); e que a língua é regida por processos cognitivos de domínio 

geral, o que leva a conceber que a atividade de categorização é responsável pela emergência 

das construções. Nesta pesquisa, utiliza-se o modelo de categorização proposto pela Teoria de 

Exemplares (PIERREHUMBERT, 2001; BYBEE, 2010), segundo a qual as categorias 

cognitivas são conjuntos de representações de estímulos experienciados e armazenados na 

memória, isto é, de exemplares, que são ricos de informação linguística e extralinguística; tais 

categorias, denominadas de nuvens, assumem formas variadas, mas tendem a apresentar os 

exemplares mais frequentes como elementos centrais, ao redor dos quais situam-se mais 

próximos os exemplares mais similares. 

A partir desse referencial teórico, a pesquisa desenvolve uma análise qualitativa sobre 

dados da construção [Verbo Adjetivo Adverbial][qualitativo], visando depreender as associações 

semânticas entre os exemplares de [V AA] e a formação de construções de diferentes níveis 

esquemáticos. Por hipótese, é esperado que os exemplares mais frequentes sejam responsáveis 

pela organização das nuvens e configuração da rede e que os demais exemplares lhes sejam 
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semelhantes. Também são previstos quatro níveis esquemáticos: o primeiro, menos abstrato, 

comportaria sequências verbo-adjetivo totalmente preenchidas e de alta frequência; o segundo, 

conforme demonstrado por Campos (2019), apresentaria construções especificadas pelo 

adjetivo (por exemplo, [V alto]); o terceiro abrigaria duas construções, denotando a diferença 

entre os adjetivos relacionados a propriedades mais físicas e objetivas e aqueles referentes a 

propriedades mais abstratas e subjetivas; e o quarto conteria o nó central [V AA][qualitativo], 

abrangendo a totalidade dos exemplares. 

Os dados utilizados provêm de coleta efetuada no Corpus do Português, um corpus 

online que comporta textos orais e escritos de diferentes domínios discursivos. A análise 

qualitativa toma como referência as quinze combinações verbo-adjetivo mais frequentes da 

coleta e investiga as demais ocorrências com os adjetivos que aparecem nessas combinações (a 

saber, direto, alto, baixo, caro, forte, firme e sério). Para subsídio, foi realizada também uma 

análise quantitativa, observando fatores de ordem formal (como ordenação dos elementos da 

construção e presença de complemento verbal) e de ordem discursivo-pragmático (como tipo 

semântico dos verbos e dos adjetivos e compartilhamento de foco informacional). Ademais, 

também foi efetuada uma análise colostrucional para validar estaticamente a relevância da 

frequência das combinações mais frequentes. 

Em geral, os resultados comprovam as hipóteses apresentadas. As quinze combinações 

tenderam a ser centrais e similares aos demais exemplares, a liderar a formação de construções 

e a apresentar força colostrucional alta. Algumas combinações menos frequentes (como voar 

alto) também provocaram efeitos de centralidade e similaridade. E foram encontradas 

evidências para a existência de construções especificadas pelo adjetivo, tais como restrições 

semânticas e divergências do padrão formal do nó central. Chama a atenção a construção [V 

direto X], que, embora abrigue a combinação mais frequente, apresenta quase 90% de 

construtos com complemento verbal pronunciado, divergindo sobremaneira das outras 

construções de mesmo nível. Esse fato impulsiona a pesquisa a rever a hipótese sobre o terceiro 

nível esquemático, para explicar o papel de [V direto X]. 
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A FORMAÇÃO DE CONECTIVOS CONCESSIVOS NO PORTUGUÊS: UMA 

ANÁLISE CONSTRUCIONAL 

Autor: Thiago dos Santos Silva 

Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario 

Este trabalho tem como objetivo propor uma análise diacrônica sobre a formação de 

construções concessivas e concessivo-condicionais instanciadas pelo esquema [Xque] na 

história do português, no qual as formas ainda e mesmo ocupam o lugar de X, tendo como 

suporte teórico a Linguística Funcional Centrada no Uso. Partimos da hipótese de que cada 

construção passou por um processo de construcionalização (Traugott e Trousdale, 2013), visto 

que houve mudança na forma e na função de cada uma delas. Os dados foram retirados do 

Corpus do Português e observamos o período desde o século XIII ao século XX. Nota-se que 

a construção ainda que já aparecia com sentido concessivo no século inicial da análise, como 

mostra o exemplo a seguir: 

(1) E seram atam sotíís que entrarã nas casas, ainda que as portas estem carradas. (Vidas 

de Santos de um Manuscrito Alcobacense,1200 – 1300). 

Em relação à construção mesmo que, só encontramos, no corpus escolhido para análise, 

ocorrências que poderiam ter sido o contexto crítico para a formação do item concessivo a partir 

do século XVII, como no exemplo (2): 

(2) E assy mesmo que se nom ffaça trauto de coiros Reçebe de sse arremdarem as 

chamçelarias das Correições o que Ja muytas vezes foy defesso per Nossos 

amteçessores. 

Processos cognitivos de domínio geral (cf. Bybee 2010) teriam atuado no processo de 

mudança linguística sofrido pelas construções e, ao longo da história do português, houve 

reestruturação da rede linguística da qual o esquema [Xque] faz parte. Defendemos também 

que as mudanças se deram de forma gradual, seguindo micropassos de mudança. Observamos 

que cada construção possui suas especificidades e diferentes contextos de uso. Os resultados da 

pesquisa demonstram uma diferença relevante em relação aos usos de construções com ainda 

que e mesmo que. Embora pareçam sinônimas, elas tendem a ter papéis semântico-pragmáticos 

diferentes e a apresentar estatutos informacionais diferentes. 
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O falante não reconhece mais ainda e que como itens separados, pois houve a perda da 

composicionalidade, sendo os itens vistos como um único conector contrastivo. O mesmo 

processo se deu com mesmo que. Entendemos também, a partir da base teórica adotada, que os 

contextos ambíguos foram importantes para a formação dos conectores em estudo. As 

construções apresentadas fazem parte do esquema [[CONECT ] (S) V (C)]OR HIP, que 

instancia [[XQUE] (S) V (C)]OR HIP. Com isso temos os usos de [[ainda que](S) V (C)]OR 

HIP e [[mesmo que ](S) V (C)]OR HIP. Neste trabalho, tivemos como objetivo observar a rede 

construcional do esquema [Xque]. 
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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 

Este estudo apresenta, discute e exemplifica os rumos da pesquisa em andamento sobre 

os usos de [de repente] no português, a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (OLIVEIRA; CEZARIO, 2013; OLIVEIRA; 

ROSÁRIO, 2016), Gramática de Construções Baseada no Uso (GOLDBERG, 1995, 2006; 

CROFT, 2001; BYBEE, 2006, 2010; DIESSEL, 2015, 2017) e principalmente da abordagem 

construcional da mudança linguística (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). A fim de explicitar 

as mudanças construcionais envolvidas na mudança da construção [de repente] e verificar a 

existência de duas construções, uma com valor temporal (ex: “E logo de repente cort/ando a 

barriga em cruz e deitando as entranhas morreo alli em sua prezença.” - Historia do Japam 1, 

Frois, século XVI) e outra com valor de modalizador epistêmico (ex: “...são personagens que 

se declaram totalmente: eles dizem mais nos grandes silêncios. De repente pode haver algum 

trecho que não seja muito nítido, talvez eles se digam mais...” - Século XX), ou seja, um caso 

de construcionalização, analisamos registros da amostra do Corpus do Português, disponível 

online, que reúne textos da Língua Portuguesa com variedades do Brasil e de Portugal, em que 

encontramos a construção [de repente] a partir do século XVI. Consideramos, com base em 

Traugott e Trousdale (2013), que construcionalização é a criação de uma nova construção na 

língua, que acontece após haver mudanças na forma e no sentido de uma construção anterior. 

Com base em Goldberg (1995, 2006), construções são pareamentos simbólicos forma-função 

conectados em rede na gramática dos falantes. As construções linguísticas nascem de outras 

construções linguísticas, por inferências, por chunking, por analogia e/ou por outros processos 

cognitivos de domínio geral. No caso aqui estudado, postulamos que [de repente] sofreu 

construcionalização, criando um novo nó na rede linguística, consequentemente, links 

semânticos com modalizadores, Para a análise estatística, utilizamos o programa GoldVarb X 

(SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005). 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 
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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 Trausdale (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. 

Característica que chama atenção no estudo, é a do escopo sobre o qual a construção [de 

repente] incide. No século XVI, a construção [de repente] com valor temporal possui uma 

frequência maior com escopo apenas sobre o verbo, o que é corroborado no século XVII, sendo 

que nestas sincronias aparece somente a construção [de repente] como circunstanciador de 

tempo, ocupando a posição pré-verbal. Já a construção [de repente] com valor de modalizador 

epistêmico, a qual só aparece a partir do século XX, possui o escopo em toda a oração. No 

decorrer do tempo, mesmo o [de repente] com valor temporal passa a ser mais usado na posição 

pré-verbal, sobretudo na posição da margem esquerda, posição típica dos modalizadores. No 

português atual, tanto o uso como circunstanciador temporal como o uso como modalizador 

epistêmico tendem a ser a margem esquerda da oração. Dessa forma, concebemos que há duas 

construções linguísticas, ou seja, dois pareamentos forma-sentido no constructicon dos usuários 

do português: a construção 1 ́ advérbio de tempo´e a construção 2, mais nova, a de ́ modalizador 

epistêmico’. Com isso, postulamos que não se trata de polissemia de uma construção, mas de 

construções diferentes.  
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 DESENVOLVIMENTO FONOLÓGICO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

Autora: Marcela Branco da Silva 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

Co-orientadora: Simone Aparecida Lopes-Herrera 

          Os chamados Transtornos do Espectro Autista (TEA), segundo o Manual de Diagnóstico 

e Transtornos Mentais (DSM-V), tem origem neurodesenvolvimental, sendo caracterizados por 

apresentarem alterações em maior ou menor grau na interação social e na comunicação. De 

acordo com Padovani & 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 níveis fonológico e sintático, 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 a articulação de sons linguísticos e habilidades fonológicas são 

afetados em grau menor em comparação à alteração de habilidades comunicativas. Segundo a 

autora, há evidência (Bartolucci and Pierce, 1977) de que, nos dois aspectos, produção de sons 

e conhecimento fonológico, as manifestações linguísticas se assemelham à de crianças com 

diagnóstico de Atraso Simples.  

O presente trabalho visa analisar qual nível ou tipo de conhecimento fonológico está 

afetado em crianças que estejam dentro dos Transtornos do Espectro Autista, comparando-as 

com seus pares de desenvolvimento típico e seus pares englobados em outros grupos clínicos, 

como Distúrbio Fonológico, Distúrbio Específico de Linguagem e Atraso de Linguagem, dos 

estudos de Esteves (2013) e Silva (2014), com crianças falantes do Português Brasileiro. Os 

resultados obtidos também serão comparados aos achados na literatura em estudos sobre 

aquisição fonológica de crianças com desenvolvimento atípico (Beckman, Munson & Edwards, 

2007; Munson et al, 2010; Mendes, 2014). O trabalho também tem como objetivo contribuir 
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para a discussão 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 Transtornos do Espectro Autista, serão adotados os pressupostos 

da Fonologia de acordo com os Modelos baseados no Uso ou Modelos baseados em Exemplares 

(Silva e Gomes, 2007, 2017). Os Modelos Baseados 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 Transtorno do Espectro Autista e do grupo controle, composto por crianças 

de mesma idade cronológica e desenvolvimento típico, e pelo teste ABFW (parte de fonologia). 

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 e o teste de memória sequencial Illinois de Habilidades Psicolinguísticas – 

ITPA (subteste 5). Foi realizado um estudo piloto com dados de 4 crianças com Transtornos do 

Espectro Autista. 
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CONSTRUÇÕES IDIOMÁTICAS COM O VERBO LEVAR: UMA ABORDAGEM 

BASEADA NO USO 

Autor: Allan Costa Stein 

Orientadora: Maria da Conceição de Paiva 

A partir da perspectiva da Gramática de Construções Baseada no Uso, pretendemos 

descrever, nesta pesquisa, o processo de formação e expansão das construções idiomáticas com 

o verbo LEVAR, sobretudo aquelas que possuem o SPREP especificado, tais como as 

construções com LEVAR A CABO, LEVAR A MAL, LEVAR EM CONTA e LEVAR A 

SÉRIO. Uma hipótese de partida deste estudo é que as construções idiomáticas com LEVAR 

mantêm relações de herança com padrões mais esquemáticos do português, em especial a 

Construção de Movimento Causado, aqui concebida como o lócus mais prototípico desse verbo. 

Tal hipótese encontra sustentação em pressupostos teóricos dos Modelos Baseados no Uso, em 

especial o de que as línguas humanas constituem um inventário de construções ligadas por 

diferentes tipos de links. (CROFT, 2001; GOLDBERG, 1995, 2006; DIESSEL, 2015; 

TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013; entre outros).  

A construção [SN1 LEVAR A CABO NOM] (cf. Ele levou a cabo sua missão na terra 

com dignidade), para citar um exemplo, parece herdar propriedades semânticas e formais tanto 

do esquema [PREP cabo de SN] (cf. ao cabo [‘término’] de 10 anos, pai e filho se encontraram 

novamente), que localiza entidades e eventos/situações nos eixos do tempo e do espaço, quanto 

da construção causativa [SN1 LEVAR SN2 SPREP] (cf. João levou o pai à loucura), onde o 

sujeito (SN1) é concebido como sendo responsável por um dado processo, que afeta a entidade 

descrita em SN2. Neste seminário, em que vamos nos deter na análise de LEVAR A CABO, 

argumentamos que tal unidade se estabeleceu com base em construções sintáticas pré-

existentes, cujo nascimento também se deve à ação e interação de processos cognitivos de 

domínio geral, tais como chunking e capacidade formar esquemas e fazer analogias (cf. 

BYBEE, 2003; TOMASELLO, 2019; dentre outros). 

A pesquisa se concentra na análise de textos orais e textos escritos, representativos de 

diferentes sincronias da língua portuguesa, os quais integram o banco de dados do Corpus do 

Português (MARK & FERREIRA, 2006) (sécs. XIII-XX) e das amostras Censo 1980 e 2000. 

A comparação entre fala e escrita se deve à hipótese mais geral de que algumas construções 

com LEVAR tendem a predominar em uma das duas modalidades. Assim, o conector levando(-

se) em conta, que instaura uma relação causa/consequência (‘se X, então Y’) em sentenças do 
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tipo “O placar de 4x0 era esperado, levando em conta os times envolvidos”, parece estar mais 

restrito à escrita. Por outro lado, é bastante possível que expressões como levar um soco tenham 

mais espaço no universo da fala, ou em certos textos escritos, com marcas de oralidade. 

Esta pesquisa de doutorado se encontra em seu 4.º ano de desenvolvimento e, 

atualmente, estamos empenhados para concluir a análise dos dados e finalizar a redação do 

texto final da tese. As próximas etapas envolvem, dentre outras coisas, a elaboração de redes 

construcionais que explicitem relações semântico-gramaticais compartilhadas entre as 

construções analisadas. Além disso, temos também o intuito de organizar essas unidades em 

função do grau de idiomaticidade que apresentam. 
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CONSTRUÇÕES CAUSAIS EM DIACRONIA NO PORTUGUÊS 

Autor: Bruno Araújo de Oliveira 

Orientadora: Maria da Conceição de Paiva 

O presente trabalho consiste num estudo de mudança linguística em tempo real de longa 

duração (LABOV, 1994; PAIVA & DUARTE, 2003), em que se investiga a evolução da rede 

de construções causais no português ao longo de sua história (do século XIII ao século XXI). 

Mais especificamente, focalizamos as mudanças na rede das construções causais que 

apresentam um conector introduzindo a oração causal, como porque, porquanto, já que, pois e 

como. O objetivo central deste estudo é identificar as mudanças por que passaram essas 

construções ao longo do tempo e suas consequências na rede construcional. Sendo assim, 

adotamos como referencial teórico o modelo da Gramática de Construções Diacrônica 

(BERGS & DIEWALD, 2008; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013, 2014; TRAUGOTT, 

2014; HILPERT, 2013, 2014, 2018; BYBEE, 2015; BARðDAL et al., 2015). A partir da análise 

de um conjunto de propriedades linguísticas, buscou-se depreender as mudanças na trajetória 

de cada microconstrução causal atestada no corpus diacrônico. Para apresentação no XXIX 

Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento (SEPLA, 2019), destaco os resultados 

obtidos quanto a duas dessas propriedades examinadas, a saber: o tipo de relação causal e a 

ordenação linear das orações. 

 Conforme Sweetser (1990), as relações de causalidade podem ser instanciadas em três 

domínios: no domínio do conteúdo, no domínio epistêmico e no domínio dos atos de fala. As 

relações causais do domínio do conteúdo se dão entre predicações (estados de coisas):  

 

(1) [...] Joham d'Avella mamteve sua temção & rrepousou ho dia sobre as alldeas com tres 

homẽs que lhe fezerom companhia. E quamdo foy depois de meyo dia, vyram vir tres 

mouros com tres asnos carregados de pão & quiserã-hos salltear, mas porque hera amtre as 

alldeas temerom-se de cair em perigo [...] (Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, livro I, 

cap. 38 – CIPM)  

 

 Em (1), observa-se que o estado de coisas expresso na oração ‘porque hera amtre 

as alldeas’ é apresentado causa real para o estado de coisas expresso na oração ‘temerom-se de 

cair em perigo’.  

 As relações causais do domínio epistêmico se dão entre proposições (fatos possíveis):  
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(2) Se alguu ome disser ca perdeu cousas que tija en encomẽda, pero queyra iurar que se 

perderõ, déo o seu a seu dono, se outras cousas das suas non perdeu cũ ellas, ca nõ é razõ 

de seer sẽ culpa, poys que as cousas que ten en encomẽda gardou peyor ca as suas. (Foro 

Real, livro III, cap. 16, fól. 12r – CIPM) 

 

 Em (2), a oração causal ‘poys que as cousas que ten en encomẽda gardou peyor ca 

as suas’ consiste numa explicação (um fato possível) para a asserção expressa em ‘nõ é razõ 

de seer sẽ culpa’.  

 

 As relações causais do domínio dos atos de fala constituem casos em que um ato de 

fala de valor explicativo/justificativo é atribuído a um ato de fala diretivo:  

 

(3) [...] E neesta maneira Senhor dou aquy a vosa alteza [comta] // do que neesta vosa terra vy 

E se a alguum pouco alomguey. ela me perdoe. ca o desejo que tijnha de vos tudo dizer mo 

fez asy poer pelo meudo. (Carta de Pero Vaz de Caminha, fól. 13v-14r – CIPM) 

 

 Em (3), o ato de fala ‘ca o desejo que tijnha de vos tudo dizer mo fez asy poer pelo 

meudo’ constitui uma justificativa/explicação para o ato de fala diretivo ‘me perdoe’.  

 

 No que diz respeito à ordenação das orações, foi possível identificar três tipos de 

estrutura, a saber:  

- oração causal anteposta à oração efeito: [[conector CAUSA] [EFEITO]];  

- oração causal posposta à oração efeito: [[EFEITO] [conector CAUSA]];  

- oração causal interposta na oração efeito: [[EFEITO [conector CAUSA] EFEITO]]. 

 

 O dado apresentado em (1) exemplifica a estrutura de anteposição da oração causal, 

enquanto os exemplos fornecidos em (2) e (3) ilustram a estrutura de posposição da oração 

causal. A estrutura de oração causal interposta pode ser exemplificada com o dado (4) a seguir: 

 

(4) Nos almoços dansantes dansámos com todas as velhas inglezas que naquelle tempo vieram 

a Lisboa e eram muitas. Ellas, como não achavam pares, aproveitavam-se do pretexto de 

fazer dansar os pequenos, para assim dansarem. (Memórias do Marquês da Fronteira de 

d’Alorna, cap. 10 – CTB)  
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 Em suma, buscarei apresentar na minha comunicação os resultados obtidos a partir da 

análise dessas duas propriedades. Cabe aqui informar ainda que este estudo já se encontra 

estágio final, com a defesa da tese prevista para fevereiro de 2020.   
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A TRAJETÓRIA DAS CONSTRUÇÕES CONCLUSIVAS COM PORTANTO, POR 

ISSO, LOGO E ENTÃO 

Autora: Mayra França Floret 

Orientadora: Maria da Conceição de Paiva 

Nesta tese, analisamos a trajetória das construções conclusivas com portanto, por isso, logo e 

então, desde o século XIII até o século XXI. As orações introduzidas por esses conectores são 

classificadas como conclusivas porque estabelecem uma ligação com orações que expressam 

fatos ou constatações que autorizam conclusões. Alguns desses conectores são atestados na 

língua já no período arcaico (século XIII a XVI), como por isso e portanto (cf. Barreto, 1999). 

Um dos objetivos dessa pesquisa é verificar o surgimento e a expansão das construções com 

esses quatro conectores no português ao longo do tempo, bem como a forma como elas 

interagem na rede mais ampla de conectores que operam no domínio da causalidade. Para isso, 

desenvolvemos um estudo diacrônico que abarca os três períodos do português (arcaico, 

clássico e moderno/contemporâneo) (cf. Mattos e Silva, 2004; Castro, 2013).  

 As construções conclusivas em questão coexistem em uma rede com outras construções 

da língua. Para Goldberg (1995), essa rede de construções é organizada com base em alguns 

princípios, dentre eles o da não sinonímia. De acordo com esse princípio, se duas construções 

têm alguma diferença no nível sintático, se distinguem semântica ou pragmaticamente. Sendo 

assim, a hipótese central dessa pesquisa é a de que, apesar de as construções com portanto, por 

isso, logo e então serem todas utilizadas na expressão de conclusão, há especificidades 

funcionais que as diferenciam e que motivam o uso de uma ou outra construção em diferentes 

contextos. 

 De acordo com Marques (2014), a relação de conclusão envolve implicações de 

diferentes tipos, e a oração introduzida pelo conector pode indicar consequência, conclusão ou 

resumo. Sendo assim, um outro objetivo desse estudo é verificar se, ao longo do tempo, essas 

construções teriam se especializado na expressão de um desses três tipos de conclusão. 

 A análise é desenvolvida na perspectiva dos Modelos baseados no Uso, para a qual a 

frequência tem um papel central (cf. Kemmer e Barlow, 2000; Bybee, 2003, 2010). Assim, 

outro objetivo desse estudo é verificar de que maneira o surgimento de novas construções 

conclusivas ao longo do tempo afetou a frequência de construções existentes anteriormente na 

rede.  
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 A fim de atingir os objetivos esperados, analisamos uma amostra com dois textos para 

cada século (XIII - XXI). Nesse momento da pesquisa, os dados referentes ao período arcaico 

já foram coletados e estão sendo analisados tendo em vista diferentes propriedades das 

construções causais (sequência discursiva, posição do conector, domínio da causalidade, 

correferencialidade de sujeitos e modalização na oração com o conector), para que depois sejam 

analisados estatisticamente. Essa análise nos permitirá compreender de forma mais clara como 

se dá a trajetória de desenvolvimento e expansão dessas construções na Língua portuguesa. 
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VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA 
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O CONTÍNUO FALA-ESCRITA NO PAPEL E NA WEB A PARTIR DA VARIAÇÃO 

DO OBJETO DIRETO DE 3ª PESSOA 

Autor: Andrei Ferreira de Carvalhaes Pinheiro 

Orientadora: Vera Lucia Paredes Silva 

Como ilustram as pesquisas voltadas para a língua em uso, questões da morfossintaxe 

encontram-se dentre os diversos aspectos investigados para a análise de gêneros discursivos. 

Santos (2019), por exemplo, demonstra que as ocorrências de Sintagmas Nominais Complexos 

se distribuem de formas distintas em editoriais, notícias da cidade e notícias políticas e, dessa 

forma, atuam na caracterização desses gêneros. Sob uma perspectiva variacionista (cf. Labov, 

2008 [1972]), Paredes Silva (2017) reúne estudos sobre três gêneros discursivos digitais (a 

saber, grupos de discussão no Facebook, blogs e chats) e, assim, conclui que o caráter híbrido 

intrínseco a esses gêneros se manifesta, também, pelos fenômenos morfossintáticos observados 

(estratégias de indeterminação do sujeito, a expressão do sujeito de 1ª pessoa do singular e do 

objeto direto de 3ª pessoa, respectivamente). Desse modo, os gêneros discursivos digitais ora 

se aproximam da fala, ora da escrita prototípica. É aqui, portanto, que se insere este trabalho.  

Desde 2016, pautados pela Teoria da Variação e Mudança de Labov (2008 [1972]), 

temos analisado a variação do objeto direto (OD) de 3ª pessoa em referência anafórica em chats 

privados do Facebook e do WhatsApp. Depreendemos, pois, alternância entre quatro formas: 

(1) anáfora zero; (2) sintagmas nominais plenos; (3) pronomes retos; e (4) pronomes clíticos.  

Concluímos, em Pinheiro & Guimarães (2018), que a expressão do OD nesses corpora 

se aproxima dos dados de fala, com altos índices da variante anáfora zero (sempre acima de 

65% dos dados), distanciando-se da escrita prototípica (mais monitorada e mais formal). Nesta, 

recupera-se o uso de clíticos, de baixa frequência na fala e nos chats – gênero de escrita digital. 

Entretanto, esse mesmo trabalho indica que a variação do sujeito de 1ª pessoa no chat do 

Facebook aproxima-se, inversamente, mais da escrita – inclusive da escrita informal em cartas 

pessoais –, com baixos percentuais de expressão do pronome (menos de 30%). Ressalta-se, 

pois, morfossintaticamente, o caráter híbrido dessas interações, já evidenciado por Paredes 

Silva (op. cit.). 

Dessa forma, temos agora como proposta tecer comparações entre a escrita informal 

tanto na Web, quanto no papel, a partir da distribuição das variantes de OD de 3ª pessoa. Para 

isso, contrastaremos aos dados de chat ocorrências de OD em cartas pessoais escritas no final 

do século XX, quando o uso e o acesso à internet eram extremamente limitados. Os corpora 
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dos quais dispomos distanciam-se pelas condições de produção dos textos (e.g., suporte, rapidez 

na escrita, possibilidade ou não de interação síncrona), mas assemelham-se quanto à 

informalidade encontrada em ambos, notada, sobretudo, no elevado grau de intimidade entre os 

participantes das interações. Temos por hipótese que, apesar da informalidade, encontraremos 

menos ocorrências de anáfora zero nas cartas do que nas conversas de chat, diferenciando-as, 

ao contrário do que se observou para o sujeito de 1ª pessoa, cujos resultados se aproximaram 

nos dois gêneros. 

Reiteramos, contudo, que as cartas e a escrita na Web distanciam-se bastante quanto às 

suas condições de produção. Assim, por entendermos que fala e escrita colocam-se em um 

contínuo, entendemos ser necessária a inclusão de um terceiro corpus para uma compreensão 

mais clara de como essas conversas pela Web se situam no contínuo fala-escrita. Acreditamos 

que, para essa comparação, poderíamos nos valer de e-mails pessoais trocados no século XXI, 

por representarem um gênero que, quanto à estrutura do texto, se assemelha às cartas, mas, 

quanto ao suporte, se aproxima dos chats. No entanto, não dispomos de um corpus de e-mails 

pessoais, e, desse modo, coloca-se como tarefa para este estudo a organização de tal amostra, a 

fim de que possamos apropriadamente situar os gêneros digitais (em especial o chat) no 

contínuo fala-escrita. 
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HIPOSSEGMENTAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA GRAMÁTICA DAS 

CONSTRUÇÕES 

Autora: Andreia Cardozo Quadrio 

Orientadora: Maria Cecília de Magalhães Mollica 

A pesquisa volta-se para os processos de hipossegmentação (doravante HIPO), a 

exemplo de ‘oque’, ‘derrepente’, ‘concerteza’, ‘afim de’, entre outros. Os registros gráficos em 

amostras de escrita, que requerem contexto formal de uso, vêm apresentando ocorrências que 

destoam do padrão esperado na escrita de estudantes pertencentes às últimas séries da Educação 

Básica. Tais episódios são, inclusive, produzidos por indivíduos que já não se encontram mais 

em idade escolar, ao mesmo tempo em que se aproximam de construções de aprendentes em 

fase de aquisição da escrita. Neste período, não se consegue ainda identificar os limites da 

palavra, guiando-se, assim, pelo contorno entonacional, produzindo-se estruturas sintagmáticas 

de forma agrupada, como ‘foidivertido’. O interesse por este estudo surge da necessidade de 

maior aprofundamento científico no que se refere à construção da escrita, posto que fora 

iniciado por meio de dissertação de mestrado, com o intento de contribuir com novos caminhos 

na área, sob nova abordagem teórica. Quadrio (2016) mostra que ocorrências de HIPO 

compostas por clíticos e palavras lexicais, a exemplo de ‘osmeninos’, ‘aocontrário’, foram 

resolvidas pós-intervenção pedagógica. Contudo casos como ‘derrepente’, ‘oque’, ‘tenque’ 

revelaram-se residuais, posto que permaneceram na escrita dos alunos do Ensino Fundamental 

pós atividades de intervenção, conforme demonstra a dissertação de Mestrado de Quadrio 

(2016), e no Ensino Médio, como se pretende analisar. O foco da pesquisa consiste em averiguar 

os casos residuais de HIPO sob o prisma da linguística funcional, mais especificamente da 

gramática das construções baseada no uso. O estudo visa explorar os casos de HIPO apurados, 

considerados epifenômenos de construções primordialmente da fala, e sua relação com os 

processos cognitivos, em conformidade com Bybee (1985; 2010; 2015). Busca-se, inclusive, 

analisar os dados sob a hipótese da construcionalização (gramatical / lexical) a fim de verificar 

episódios de pareamento complexo (forma / função) e da mudança construcional, abordando os 

estudos de Traugott & Trousdale (2013) e Hilpert (2014). A partir de análise piloto, nota-se que 

há reanálise das estruturas morfológicas por parte dos sujeitos de pesquisa, o que pode constituir 

em construcionalização ou polissemia dos elementos. Com base nos referenciais teóricos 

abordados e nos dados apurados, levantam-se as seguintes hipóteses: (a) Os casos de HIPO são 

de motivação gramatical; (b) As ocorrências de HIPO como ‘tenque’, ‘oque’, ‘concerteza’, 
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‘derrepente’, entre outras, podem ser consideradas chunks; (c) Ocorrências de HIPO como 

‘derrepente’, ‘oque’, ‘agente’, ‘concerteza’ apresentam < analisabilidade, perdendo, portanto, 

a composicionalidade; (d) Casos de HIPO como, ‘derrepente’, ‘concerteza’, ‘oque’ tendem à 

construcionalização; (e) Ocorrências de HIPO construcionalizadas como ‘concerteza’, ‘oque’, 

‘derrepente’ e ‘agente’ (pronominal) devido à frequência token, tendem a se firmar na língua. 

Em conformidade com Mollica (2010, p. 91), “investigar mudança pressupõe a concepção de 

um contínuo entre fala e escrita e o entendimento de que os câmbios linguísticos não são 

aleatórios. As línguas estão sempre abertas a receber novos usos, alguns equivalendo 

semanticamente a formas já existentes, outros imprimindo novas funções”. Nesse sentido, é 

possível associar os estudos de variação e mudança à abordagem da gramática das construções, 

dado que a construcionalização consiste em processo de mudança no pareamento forma/função. 

É relevante, inclusive, levar-se em consideração que as mudanças na língua não ocorrem de 

forma abrupta, mas sim são gradientes. 
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AS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS NO FALAR CARAVELENSE 

Autora: Daillane dos Santos Avelar 

Orientadora: Maria Cecília de Magalhães Mollica 

Esta pesquisa investiga as vogais médias pretônicas na fala de caravelenses/Ba 

residentes na Grande Vitória/ES. Pretendemos verificar a influência das variáveis linguísticas 

e extralinguísticas na variação das vogais médias pretônicas. Para tanto, foram selecionados 8 

informantes que nasceram em Caravelas e que moram na Grande Vitória (Vitória, Serra, 

Cariacica, Vila Velha). Os informantes foram distribuídos de acordo com as variáveis sociais: 

idade (17 a 30 e 31 a 50 anos) e sexo (feminino e masculino). As variáveis linguísticas 

analisadas foram: vogal tônica, nasalidade, ponto de articulação da consoante precedente e 

ponto de articulação da consoante seguinte.  

Para o referencial teórico, utilizamos a Teoria da Variação e da Mudança Linguística, 

de William Labov (2008 [1972]). Para Nascentes, (1953), as vogais médias pretônicas /e/ e /o/ 

são uma das marcas mais importantes para a divisão dialetal do Brasil. Na variedade capixaba, 

elas podem ser pronunciadas de três formas: média fechada [o] e [e], p[e]ríodo e [o]diavamédia 

aberta [ɔ] e [ɛ] p[E]teca e m[O]rar e alta [u] e [i], c[u]tuvelo, p[i]rigoso, predominando as 

médias fechadas.  

A motivação para a realização desta pesquisa não foi apenas linguística. A localização 

geográfica de Caravelas, situada a aproximadamente 404 km de Vitória/ES, recebe muitos 

migrantes baianos. A influência econômica, social e política do Espírito Santo motiva muitos 

baianos, em especial do extremo sul, a sair de seu estado em busca de melhores condições de 

vida. 

Isto posto, a pesquisa então propõe os seguintes objetivos: 

 

i) Identificar as variáveis linguísticas e sociais condicionadoras da variação da 

pronúncia das vogais médias pretônicas [e, o]; 

ii) Analisar o abaixamento, a elevação e a manutenção das vogais médias pretônicas  

[e o]. 

 

Hipotetizamos que caravelenses residentes na Grande Vitória tendem a pronunciar mais 

as vogais médias fechadas [e] e [o]. Apesar de haver pronúncia significativa das vogais médias 
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abertas [E] e [O], acreditamos que a maior pronúncia dos caravelenses seja das vogais médias 

fechadas, diferente do padrão encontrado por Silva (1989) em Salvador/Ba.  

Em contato com o dialeto capixaba, os caravelenses mantêm a predominância das vogais 

médias fechadas, e podem apresentar um percentual maior de vogais médias abertas. Isso 

evidentemente acontece porque caravelenses utilizam mais as vogais médias abertas que os 

capixabas. 

Os resultados mostraram que os caravelenses residentes na Grande Vitória favorecem a 

utilização das vogais médias fechadas, com 54%, seguida das médias abertas 28%, e altas 18%. 

As variáveis linguísticas vogal tônica e ponto de articulação da consoante precedente e seguinte 

atuaram fortemente na pronúncia das vogais médias pretônicas. Os dados mostraram que a 

vogal tônica [o] favoreceu fortemente o alteamento de [e o]. As alveolares, em posição 

precedente, atuaram no abaixamento e na manutenção das vogais médias pretônicas. As 

palatais, em posição seguinte, favoreceram o abaixamento. Concluiu-se que a pronúncia das 

vogais pretônicas foi influenciada por fatores linguísticos. 
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VARIAÇÃO ENTRE -IS E -S EM PALAVRAS TERMINADAS EM DITONGO ORAL 

DECRESCENTE: ASPECTOS COGNITIVOS E SOCIAIS 

Autor: Thiago Lucius Alvarez Amaral 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

Essa pesquisa investiga o comportamento variável dos falantes do Português Brasileiro 

(PB) relativo à alternância de formas de plural de nomes terminados em ditongo oral 

decrescente, como as formas já atestadas chapéus ~ chapéis e marginal ~ marginaus. O trabalho 

se baseia na proposta teórica do Modelo de Redes (Bybee, 1995, 2010), o qual postula que todas 

as palavras são armazenadas no léxico do falante em redes de conexão lexical, baseadas em 

semelhança sonora e semântica. Estudos sobre o PB (Huback, 2007; Gomes e Gonçalves, 2010; 

Severino, 2013), como base nos pressupostos do Modelo de Redes, mostraram que, na 

alternância de formas, existe o efeito de frequência do tipo de plural e da frequência do item no 

plural no condicionamento da variação, assim como a escolaridade do falante. Ao passo que 

Becker et al. (2011) e Nevins (2012), a partir de uma abordagem formal, propõem motivações 

estruturais relativas ao tamanho da palavra e à vogal núcleo do ditongo, que condicionariam 

essa alternância. No desenvolvimento deste estudo, investigamos as diferentes hipóteses 

oriundas dessas duas abordagens, formal e o Modelo de Redes, além de retomar a hipótese 

levantada por Gomes e Gonçalves (2010), segundo a qual, considerando que os falantes 

utilizam os mesmos mecanismos cognitivos de inferência de padrões morfológicos no léxico 

(Modelos Baseados no Uso), a inferência resultante poderá não ser a mesma para todos os 

falantes, devido a questões sociolinguísticas, como escolaridade e questões socioeconômicas. 

Colocam-se, portanto, as seguintes questões: todos os falantes fazem exatamente o mesmo tipo 

de inferências, isto é, independentemente da experiência com a língua do indivíduo todos terão 

sempre a mesma base de léxico para fazer a mesma inferência na mesma direção? A 

variabilidade atestada na produção espontânea dos falantes é resultante: da competição entre 

padrões morfológicos emergentes da organização do léxico em redes ou é um processo de 

mapeamento da forma subjacente gerando uma forma superficial em função da característica 

fonológica dos itens lexicais? Para atingir os objetivos desta pesquisa será utilizado um teste de 

elicitação de produção de plural a partir de pseudopalavras e um teste de palavras do PB 

(Amaral e Prado, 2018; Prado e Amaral, 2018), a ser aplicado em universitários de diversos 

cursos de graduação da UFRJ e jovens internos da Escola João Luiz Alves (EJLA), unidade de 

internação masculina do Degase, que abriga menores, moradores de comunidades, que 
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cometeram crimes. O teste elicitado piloto, aplicado em universitários e alunos da EJA, já 

mostrou que as inferências feitas pelos participantes levam em conta fatores estruturais, como 

o tamanho do item lexical e a vogal núcleo desse tipo de ditongo, porém essas inferências estão 

ligadas também à frequência de tipo de plural e do item e a escolaridade do falante (Amaral e 

Prado, 2018; Prado e Amaral, 2018). Entretanto, esses estudos apresentaram uma grande 

variabilidade entre os falantes do mesmo grupo, em ambos os grupos de escolaridade. Dessa 

forma, esta pesquisa retoma a questão para investigar a alternância nos falantes com perfil 

socioeconômico diferenciado, considerando participantes com nenhuma ou baixa escolaridade. 

Assim, na atual etapa desta pesquisa, estamos a finalizar o aperfeiçoamento do teste, com a 

adição de itens terminados com o ditongo –il e novas pseudopalavras dissílabas, e aguardando 

liberação judicial para aplicar os testes nas moças e rapazes, internados internos da Escola João 

Luiz Alves (EJLA), acusados de cometerem atos infracionais. 
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A VARIAÇÃO ESTILÍSTICA NA FALA DE DUAS MULHERES CAPIXABAS 

Autora: Caroliny Batista Massariol 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

A pesquisa de doutorado tem por objetivo investigar a variação linguística do 

indivíduo, considerando o speaker design (SCHILLING-ESTES, 2002). Segundo essa 

abordagem, a variação estilística no indivíduo é uma ferramenta ativa de criação dinâmica 

de sua identidade sociolinguística em função de diferentes motivações relacionadas a 

diferentes contextos interacionais, discursivos e propósitos comunicativos. O estudo se 

baseia na observação da fala de duas mulheres capixabas, atuantes em movimentos sociais 

na cidade de Vitória, uma com baixa escolaridade e de classe social baixa e outra com alta 

escolaridade, pertencente à classe média alta. O contínuo estilístico será observado a partir 

de dados de variação linguística do sujeito pronominal e da concordância verbal de 1ª e 3ª 

pessoa do plural com a escolaridade da falante, a audiência, a situação comunicativa e o 

tópico conversacional. 

O sujeito pronominal e a concordância verbal de 1ª e 3ª pessoa do plural são fenômenos 

variáveis no PB. O sujeito pronominal pode ser ou não expresso foneticamente, já a 

concordância verbal alterna entre a forma verbal marcada no plural e a não marcada.  Além 

disso, encontram-se em polos distintos no que se refere ao nível da consciência linguística. 

Enquanto o primeiro sofre influência de operações internas, linguísticas e não de ordem 

socialmente estabelecida, o segundo está relacionado às posições dos falantes na hierarquia 

socioeconômica. Sendo assim, o primeiro faz parte do que se considera abaixo do nível da 

consciência, e o segundo faz parte do que se considera acima do nível da consciência. (LABOV, 

1994). 

Esses fenômenos são alvo de pesquisas de pesquisadores sobre diversas variedades do 

PB, que, em resumo, têm apontado para as seguintes tendências: maior uso de preenchimento 

de sujeito pronominal e maior realização das formas verbais marcadas em número e pessoa com 

sujeito de 1ª e 3ª do plural em grandes centros urbanos (PAREDES SILVA, 2008; NARO & 

SCHERRE, 2003a, 2003b). Além disso, os estudos expõem que há uma tendência de co-ocorrer 

sujeitos preenchidos de 3ª pessoa do plural e verbo marcado na terceira do plural. (NARO & 

SCHERRE, 2003a, 2003b) 

O corpus de análise será montado a partir de gravações em diferentes contextos 

comunicativos, que variam em escala de formalidade e de envolvimento da falante com a 
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audiência, que são: conversa familiar ou com companheiros; conversa com amigos no ambiente 

da participação na atividade da organização social, sobre temas de maior envolvimento; 

intervenção/fala em reunião acerca das questões da organização; audiência pública; falas em 

assembleia ou falas públicas. 

A hipótese é a de que o comportamento variável das falantes, em relação às variantes 

das duas variáveis, está relacionado à sua identidade social, assim como em função de seu 

engajamento político, devido aos diferentes contextos comunicativos e ao grau de envolvimento 

pessoal com os demais participantes de cada situação (SCHILLING-ESTES, 2002). 

A partir do apontado, pretende-se responder às seguintes perguntas: (1) como os padrões 

sociolinguísticos relativos às duas variáveis estudadas são moldados e reformulados pelas 

informantes na interação cotidiana, considerando os diferentes significados sociais de suas 

variantes (above and bellow consciousness), grau de formalidade da interação, grau de 

envolvimento com a questão política e familiar? (2) a variação estilística, neste estudo, possui 

correlação com a diferenças de classe social e escolaridade das duas falantes? (3) o fato de as 

informantes serem militantes da mesma causa propícia convergência em seus comportamentos, 

se comparamos os mesmos contextos interacionais relacionados à atividade política? 
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IDENTIDADE NA SEXUALIDADE: PERCEPÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DE 

PISTAS ACÚSTICAS INDEXADORAS NA FALA DE HOMENS GAYS CARIOCAS 

Autor: Dany Thomaz Gonçalves 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

Coorientador: João Moraes (UFRJ) 

O contexto sociocultural brasileiro atual reflete um momento rigoroso de discussões e 

reivindicações pela liberdade sexual e pela busca pela igualdade dos direitos homossexuais. A 

fim de contribuir com as descobertas linguísticas e trazer à tona esse assunto tão pouco estudado 

na pesquisa linguística no Brasil, esta pesquisa busca evidências referentes à produção e à 

percepção de características e/ou pistas acústicas encontradas na fala de homens homossexuais 

cariocas.  Para tanto, estamos montando e analisando um corpus de fala com 18 indivíduos 

autodeclarados gays (e estratificados por faixa etária e escolaridade). O objetivo é verificar se 

a indexação social da fala gay de falantes do PB apresenta as mesmas características observadas 

em estudos de língua inglesa, tal como valores mais altos de pitch, aproximando-se de uma fala 

mais feminina e, consequentemente, distanciando-se de uma fala mais masculinizada. Além 

dessa característica, observam-se também algumas outras, como a pronúncia de vogais orais 

tônicas e a fricativa coronal /s/ em posição de coda final, se são produzidas com duração maior, 

constituindo, portanto, indexadores de fala de homens gays (cf. GAUDIO, 1994; SMYTH, 

JACOBS E ROGERS, 2003; LEVON, 2007; CAMPBELL-KIBLER, 2011; TRACY, 

BAINTER E SANTARIANO, 2015). Como base teórica para este trabalho, são utilizados os 

pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972) que permitem que 

sejam verificadas correlações com os mecanismos externos e internos da línguas e as variáveis 

aqui propostas, e os propostos por Eckert (1989, 2000, 2003), que trata da noção de que o 

significado social por trás da variação linguística não reflete apenas as diferenças sociais, mas 

também compreende a forma como os indivíduos se posicionam perante o mundo social e 

constroem e reconstroem suas identidades nas relações interpessoais. 

 

Referências 

CAMPBELL-KIBLER, K. Intersecting variables and perceived sexual orientation in men. 

American Speech. 86(1): 52-68,2011. 

ECKERT, P. Jocks and burnouts: Social categories and identity in the high school. 

Teachers College Press, 1989.  



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
76 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

_____ Linguistic Variation as Social Practice. Blackwell Publisher, 2000.  

_____The meaning of Style. Proceedings of the Eleventh Annual Symposium about Language 

and Society, University of Texas, Austin 47: 41-53, 2003. 

GAUDIO, R. P. Sounding gay: Pitch properties in the speech of gay and straight men. 

American Speech, 69(1), 30, 1994. 

LABOV, W. Padrões Sociolinguísticos. Parábola Editorial: São Paulo, 2008 [1972]. 

LEVON,E. “Sexuality in context: Variation and the sociolinguistic perception of identity,” 

Language in Society 36: 533-554, 2007. 

SMYTH, R., JACOBS, G. and ROGERS, H. (2003). Male voices and perceived sexual 

orientation: an experiment and theoretical approach. Language in Society 32, pp. 329 – 

350. Cambridge University Press. 2003 

TRACY Erick C., BAINTER Sierra A., SANTARIANO Nicholas P. 2015 “Judgments of self-

identified gay and heterossexual male speakers: Which phonemes are most saliente in 

determining sexual orientation?” Journal of Phonetics 52 (2015): 13-25. 

  



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
77 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GRAMÁTICA NA TEORIA GERATIVA 
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NOMES DEVERBAIS EM PORTUGUÊS: UM ESTUDO NA INTERFACE SINTAXE-

SEMÂNTICA 

Autora: Rafaela do Nascimento Melo Aquino 

Orientadora: Miriam Lemle 

Co-orientadora: Isabella Lopes Pederneira (UFRJ) 

Nomes deverbais apresentam estrutura argumental igual à dos verbos que estão na sua base, 

como se vê nos exemplos (1) e (2).   

  

1. A empresa pagou os funcionários com atraso. 

2. O pagamento dos funcionários pela empresa saiu atrasado. 

 

Porém, nos exemplos (3) e (4), podemos perceber que os nomes deverbais também podem 

apresentar ambiguidade de leitura: de evento e de resultado (GRIMSHAW, 1990).  

 

3. A gravação da palestra pela equipe de filmagem foi confirmada. (evento) 

4. A polícia tem uma gravação do seu depoimento. (resultado) 

  

Além da divisão nos exemplos (3) e (4), SLEEMAN & BRITO (2007) trazem uma nova 

opção de leitura para as nominalizações: a de entidade:  

  

5. A construção da esquina está desabando. (entidade) 

6. Os rolamentos dianteiros do meu carro estão ruins. (entidade.) 

7. Precisei comprar uma fechadura nova para a porta do meu quarto. (entidade) 

8. Essa hospedagem é no meio do nada. (entidade) 

  

Diante desse fenômeno, estudo, então, o comportamento sintático-semântico de nomes 

deverbais com os sufixos -ção,-mento,-agem,-ura e -da, a fim de compreender quais são as 

fases sintáticas (v, Asp, Voz) que estão na estrutura desses nomes e, assim, identificar as 

posições em que esses sufixos são concatenados na estrutura sintática e o efeito dessas 

localizações para as diferentes leituras. 

Meu embasamento teórico é a teoria da Morfologia Distribuída. Nesta teoria, assume-

se que a sintaxe é o único componente gerativo da gramática e, então, as palavras são formadas 

na derivação sintática. Deste modo, diferentemente da concepção adotada nas propostas 

lexicalistas da gramática gerativa, o componente sintático tem como primitivos morfemas 
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abstratos (funcionais) e raízes.  No caso das raízes, a teoria assume que elas são desprovidas de 

traços categorizadores e, para entrar na derivação, precisam ser concatenadas a um dos 

morfemas categorizadores: nominalizador, verbalizador ou adjetivador. 

No que diz respeito às propostas de análise das nominalizações, na literatura das teorias 

construcionistas temos diferentes abordagens para dar conta das possibilidades de leitura desses 

itens. MARANTZ (2001, 2013) e BORER (2013a, 2013b) propõem uma reanálise da estrutura 

interna das nominalizações. Nestas propostas, os nomes de evento apresentam em sua estrutura 

interna uma camada vP, enquanto que os nomes de resultado não apresentam essa camada. Por 

exemplo, ao nome gravação dá-se a estrutura [[[grav]√ a]v ção]n quando tiver leitura de evento, 

e com a estrutura [[grava]√ ção]n quando apresentar leitura de resultado. 

 HARLEY (2009), no entanto, defende a ideia de que tanto nomes de evento quanto 

nomes de resultado apresentem em sua estrutura interna a camada vP. Nesta proposta, a 

diferença de leitura entre os nomes é influenciada pelo processo semântico de coerção. 

 SLEEMAN & BRITO (2007) e REIS (2018), por sua vez, dizem que os nomes 

deverbais apresentam três leituras: a de evento, a de resultado e a de entidade. A diferença para 

cada tipo de leitura é influenciada pela presença das camadas vP e AspP. Em relação à diferença 

entre a leitura de evento e a leitura de resultado, elas assumem que o tipo de traço aspectual da 

camada AspP influencie na distinção das leituras. No caso da leitura de entidade, as autoras 

assumem que os nomes deste tipo não apresentem as camadas vP e AspP, sendo puramente 

nomes. (e.g [[fechad]√ ura]n ) 

Os dados que venho analisando até o momento têm confirmado a hipótese da presença 

da camada vP tanto nos nomes com leitura de evento, quanto nos nomes com leitura de 

resultado, corroborando as hipóteses de HARLEY (2009), SLEEMAN & BRITO (2007) e 

REIS (2018). Por exemplo, o nome gravação, nos contextos (3) e (4), apresentaria a estrutura 

[[grav]√ a]v ção]n. No entanto, a camada vP sozinha não dá conta de alguns aspectos das leituras 

desses nomes. Por exemplo, o nome queimação, além da leitura eventiva, apresenta uma leitura 

durativa, e é por isso que se assume a camada aspectual, corroborando as hipóteses de 

SLEEMAN & BRITO (2007) e REIS (2018).  Deste modo, a estrutura assumida para nomes 

deverbais com leitura de evento e resultado é [[[[raiz]v]asp]n].  

No entanto, nos nomes com leitura de entidade, nos exemplos de 5 a 8, os dados 

demonstram que, diferentemente dos nomes com leitura de evento e de resultado, esses nomes 

não podem tomar argumentos, podem ser pluralizados e aparecem com modificadores. 

Podemos, então, analisar esses nomes de duas maneiras. Uma opção é analisar, conforme as 
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propostas de SLEEMAN & BRITO (2007) e REIS (2018), os nomes de entidade como nomes 

simples, sem as camadas aspectual e verbal. Nesta análise, as estruturas dos nomes construção, 

rolamento e fechadura serão: [[constru]√ ção]n, [[rolament]√ o]n, [[fechad]√ ura]n. A segunda 

opção é analisar os nomes com leitura de entidade, conforme a proposta de BORER (2013b), 

em que raiz se tipifica como verbo e depois é nominalizada, sem a projeção estendida verbal e 

sem a camada aspectual. Nesta análise, considerada, nesta pesquisa, como a que mais se 

aproxima dos dados estudados, a estrutura proposta para os nomes com leitura de entidade seria 

[[[rol]√a]vmento]n.  

 

Referências: 

 

BORER, H. The syntatic domain of content. In: BECKER, MISHA; GRINSTEAD, JOHN; 

ROTHMAN, J. (Ed.). . Generative Linguistics and Acquisition. Studies in honor of Nina M. 

Hyams. [s.l.] John Benjamins Publishing Company, 2013a.  

 

__________. Derived nominals and the domain of content. Lingua, p. 1–33, 2013b. 

 

GRIMSHAW, J. Argument Structure. Linguistic Inquiry Monographs. 1990 

 

HARLEY, H. The morphology of nominalizations and the syntax of vP. In: Quantification, 

Definiteness and Nominalization. Eds: Rathert, Monika and Giannankidou, Anastacia. 

Oxford University Press, Oxford . pp. 320-342. 2009. 

 

MARANTZ, A.. Words. 20th West Coast Conference on Formal Linguistics, 2001. 

 

 _________. Locality domains for contextual allomorphy across the interfaces. In Distributed 

Morphology Today: Morphemes for Morris Halle (pp. 95-116). MIT Press. 2013b 

 

SLEEMAN, P.; BRITO, A. M. Nominalization, event, aspect, and argument structure: a 

syntactic approach, paper presented at the Workshop on Argument Structure and Syntactic 

Relations, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, May 23-2c5, 2007 

  



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
81 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

A PERCEPÇÃO DA NASALIZAÇÃO EM CONTEXTO DE APRENDIZAGEM DE L2 

Autora: Paula Pinheiro Costa 

Orientador: Andrew Ira Nevins 

A proposta deste trabalho é analisar a percepção da nasalização por falantes de inglês 

aprendizes de português brasileiro (PB). Nosso objetivo é descobrir se tais indivíduos são 

capazes de identificar o traço [+nasal] em vogais, seja ele especificado na forma subjacente da 

palavra, gerando o que Camara Jr. (1970) chamava de nasalidade fonológica, seja apenas na 

forma fonética, com uma nasalização incapaz de produzir mudança de sentido. Ainda sobre 

esse segundo grupo, pretendemos diferenciar os casos em que a nasalização (chamada de 

fonética) ocorre devido a um processo de assimilação nasal (nasalização alofônica por 

adjacência) e os casos em que não há contiguidade de consoante nasal responsável pelo 

processo (nasalização alofônica espontânea). Exemplifiquemos: 

 

(1) c[a]po - c[ã]po | s[ɛ]ta - s[ẽ]ta | m[i]to – m[ĩ]to | m[ɔ]to – m[õ]to | m[u]do – m[ũ]do 

(2) c[a]neta – c[ã]neta | s[e]mana – s[ẽ]mana | l[i]mão - l[ĩ]mão | c[o]munica - c[õ]munica 

| s[u]mir - s[ũ]mir 

(3) mort[a]dela – mort[ã]dela | l[e]vantar – l[ẽ]vantar | [i]greja - [ĩ]greja | s[o]brancelha - 

s[õ]brancelha | marac[u]já - marac[ũ]já 

 

Os dados do grupo (1) envolvem o que Camara Jr. (1970) chama de nasalidade 

fonológica. Aqui, a alternância entre vogal oral e vogal nasal acarreta mudança de sentido. Em 

todos os cinco pares, temos palavras diferentes: capo é a primeira pessoa singular do verbo 

capar, enquanto campo é substantivo; seta é um símbolo usado para indicar uma direção, 

enquanto ‘senta’ é a terceira pessoa singular do presente do verbo ‘sentar’; e assim por diante).  

O segundo grupo de dados apresenta o fenômeno que Camara Jr. chama de nasalidade 

fonética. Diferentemente dos dados em (1), esses dados não resultam em mudança de 

significado um processo de assimilação: em todos os casos existe um contexto no qual a 

consoante que sucede a vogal nasalizada é uma consoante nasal.  

O terceiro grupo de dados aponta para um processo de nasalização que nem acarreta 

alteração de significado e nem envolve assimilação de uma consoante nasal em contexto de 

adjacência. Nesses dados, muitas vezes nem há uma nasal na palavra que justifique alguma 
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solução envolvendo assimilação de longa distância ou espraiamento de traço. Esse é o caso, por 

exemplo, do par [i]greja - [ĩ]greja.  

Para atender a questão de se aprendizes de português como L2 percebem os dados de 

nasalidade espontânea, propomos um experimento a ser realizado na forma de teste de 

discriminação, no qual os sujeitos serão solicitados a reconhecer se dois estímulos são iguais 

ou diferentes entre si. Quanto aos materiais, serão compostos por um total de 30 estímulos 

experimentais, sendo 1 token por vogal com 1 variante oral e uma variante nasal ([a] ~ [ã] – [e] 

~ [ɛ]̃ – [i] ~ [ĩ] – [o] ~ [õ] – [u] ~ [ũ]) e 3 tipos de nasalização (fonológica, alofônica por 

adjacência e alofônica espontânea). A esses 30 dados experimentais serão adicionados mais 30 

distratores, contendo uma mistura de pares mínimos fonológicos e alofones de um mesmo 

fonema. A tabela abaixo apresenta o conjunto dos dados experimentais: 

 

 

O experimento será empreendido através do programa TP (Rauber et. al. 2012), um 

software feito especialmente para a realização de testes de percepção. O procedimento será o 

seguinte: inicialmente, o informante receberá dois inputs auditivos com duas palavras, sendo 

uma variante com vogal nasal e outra com vogal oral (a ordem de apresentação das palavras 

será balanceada para evitar quaisquer efeitos que enviesem os resultados). Após ouvir as duas 

palavras, ele será requisitado a escolher, clicando na opção correspondente, se as palavras são 

iguais ou diferentes. Serão medidos o tempo de resposta e a taxa de acerto. Entretanto, não se 

trata de uma medida online, pois não será medido o tempo de processamento em si – apenas 

aferição. 

Por fim, quanto aos participantes, serão divididos em dois grupos: o primeiro será 

composto por falantes nativos de português, com ou sem conhecimento de inglês, já que esse 

fator não influenciará no julgamento dos inputs dados na língua materna do informante. O 

segundo grupo será composto por falantes nativos de inglês aprendizes de português como L2. 

Este grupo ainda será estratificado quanto ao nível de proficiência em português. 

Vogal Grupo 1: nasalização 

fonológica 

Grupo 2: nasalização 

alofônica por adjacência 

Grupo 3: nasalização 

alofônica espontânea 

[a] c[ã]to - c[a]to c[ã]minho - c[a]minho [a]bacaxi - [ã]bacaxi 

[e] / [ɛ] t[ɛ]to - t[ẽ]to s[e]mana - t[ẽ]to pent[e]costal - pent[ẽ]costal 

[i] m[i]to - m[ĩ]to c[i]mento - m[ĩ]to mend[i]go - mend[ĩ]go 

[o] / [ɔ] p[ɔ]te - p[õ]te p[o]mada - p[õ]mada s[o]brancelha - s[õ]brancelha 

[u] m[u]do - m[ũ]do f[u]maça - f[ũ]maça c[u]pom - c[ũ]pom 
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Tendo em vista a discussão empreendida no trabalho, pode-se estabelecer algumas 

previsões para o teste. Estas seriam: 

a) Falantes nativos de português irão demonstrar facilidade em perceber a diferença 

entre as palavras em todos os contextos; 

b) Falantes nativos de inglês aprendizes de português L2 em nível inicial encontrarão 

dificuldade em perceber a diferença entre as variantes vogal e nasal em todos os 

contextos; 

c) Os falantes do item (b) em estágio intermediário terão facilidade em perceber a 

diferença nos contextos de contraste fonológico, mas terão dificuldade de perceber a 

diferença nos demais contextos; 

d) Os falantes do item (b) em estágio avançado terão facilidade em perceber a nasalidade 

nos contextos de contraste fonológico e alofonia por adjacência, mas encontrarão 

dificuldade de perceber a diferença nos casos de alofonia espontânea. 
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FOCALIZAÇÃO MORFOLÓGICA EM UMA PERSPECTIVA 

TRANSLINGUÍSTICA 

Autor: Rafael Berg Esteves Trianon 

Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros 

Este estudo toma como objeto o fenômeno de focalização morfológica, que consiste no 

uso de um elemento morfológico (seja um morfema preso ou uma partícula) para veiculação da 

informação focalizada de uma sentença. Uma língua que se utiliza dessa estratégia de marcação 

de foco é o Gungbe, língua Kwa falada na Nigéria, como podemos ver nos exemplos abaixo: 

(1)  Gungbe (Níger-congo (Kwa) / Nigéria) 

 

 

Nessa língua, a partícula [wὲ] indica que o NP [Rέmí] é o foco da sentença. Outra língua 

que manifesta essa característica é Awing, língua Bantu falada em Camarões: 

 

(2) Awing (Níger-congo (Bantu) / Camarões) 

 

Nesse caso, a partícula [lə́], em (2a), tem escopo sobre o sintagma [nɨ´ŋkáp ʒiə] ‘com o 

dinheiro dele’ e indica que este é o foco (traduzido na glosa como uma clivagem), enquanto em 

(2b) o escopo da partícula é o sujeito, indicando que este é o foco da sentença. 

Embora nos dois casos as partículas veiculem o mesmo primitivo sintático (um traço de 

foco) o modo como isso se dá é diferente: em Gungbe a partícula aparece posposta ao foco, 

enquanto em Awing a partícula o precede. Ainda mais, no exemplo (2b), temos a partícula 

a. Ayafor a-yó-yíə ndé lə́ nɨ́ ŋkáp ʒíə

Ayafor SM-F1-vir casa FOC com dinheiro POSS

É com o dinheiro dele que Ayafor vai vir para casa

b. Lə́-yó-yíə Ayafor yíə ndé nɨ́ ŋkáp ʒíə

FOC-F1-vir Ayafor vir casa com dinheiro POSS

É Ayafor que vai vir para casa com o dinheiro dele

(Fominyam & Šimík, 2017, p.2)

Rέmí  wὲ Gbá xwé 

Remi FOC construir-PERF casa 

“REMI construiu uma casa” (Aboh, 2004, p. 242) 
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focalizadora do sujeito se cliticizando ao verbo, que sofre um processo de reduplicação total 

com o sujeito entre as duas formas. Tendo em mente o Princípio da Uniformidade (Chomsky, 

2001), faz-se necessário explicar por que essas (e outras) línguas utilizam maneiras diferentes 

de veicular um mesmo primitivo sintático. Nosso trabalho é uma aproximação dessa questão. 

Em trabalho anterior (Trianon, 2019), propomos duas estruturas que tentam explicar 

processos de focalização sem movimento (aberto) para CP, em uma análise da focalização in 

situ em português brasileiro. A primeira estrutura envolve uma projeção funcional de foco 

interna ao DP, que entra em uma relação de Agree com o núcleo D, enquanto a outra envolve a 

adjunção de um operador f que tem escopo sobre o foco (e não acarreta Agree). Ambas as 

soluções podem ser esquematizadas como (3) e (4) abaixo: 

 

 

 

Na estrutura em (3) temos a projeção XP (um DP, por exemplo) cujo núcleo possui um 

traço não interpretável de foco, que entra em relação de Agree com o núcleo de YP (fP, por 

exemplo), cujo núcleo possui um traço interpretável de foco. Esse caso explicaria, por exemplo, 

porque temos focalização in situ de NPs complexos, como (5): 

 

(3) a. *DO JOÃO a máquina de escrever quebrou ontem. 

b. A máquina de escrever [DO JOÃO] quebrou ontem. 

 

Sem propor uma relação de Agree (e assumindo que a projeção de foco necessita de 

movimento), não teríamos como justificar a agramaticalidade de (5a) nem a gramaticalidade de 

(5b) com a interpretação focalizada do PP [do João]. 

Por outro lado, a estrutura em (4) pressupõe que o operador de foco [f] é um adjunto ao 

XP (no caso, um DP). Essa configuração resulta em o XP estar dentro do escopo do operador, 

e a interpretação focalizada surge dessa relação. 

Utilizando dados apenas da focalização prosódica em português, não podemos saber 

qual solução é a mais adequada. Essa constatação, aliada à necessidade de aplicar essa solução 
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translinguisticamente (fornecendo evidências a favor do Princípio da Uniformidade), buscamos 

em línguas que realizariam morfologicamente o núcleo f e, através da análise da sua 

distribuição, chegar a uma conclusão. Nessa fase inicial do trabalho, estamos refinando a análise 

das estruturas propostas e definindo o corpus de línguas a ser utilizado, respeitando critérios 

como distribuição geográfica e filiação genética. 
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A CONTRIBUIÇÃO DE EXPRESSÕES ESPACIAIS PARA O CÁLCULO SE-

MÂNTICO DOS PREDICADOS: PLACE E PATH COMO NÓS INTRODUTO-RES 

DE SUBEVENTUALIDADES  

Autor: Maycon Silva Aguiar 

Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros 

Durante o desenvolvimento de minha pesquisa de mestrado, apliquei a tipologia de 

expressões espaciais de Pantcheva (2011), concebida de acordo com pressupostos da teoria 

nanossintática (RAMCHAND, 2008; STARKE, 2009; RAMCHAND; SVENONIUS, 2014), 

às expressões espaciais do latim cuja preposição introdutora se incorpora a algum núcleo mais 

alto da estrutura do predicado, conforme se pode verificar, abaixo, na figura 1.  

 

 

                                vP 
                     ep 
                   SC                          vBE  

         ep           sum 

      DP                      PlaceP 
  5                3 

                                  quae libido         Place            DP   

                             ab           5                

                                              oculis          
 

 
 

Nesse estágio da pesquisa, as preposições podiam ser compatíveis com ambos os 

domínios, o de Place, estativo, e o de Path, dinâmico. No caso em questão, ab modifica Place e 

participa de uma estrutura locativa. A relação entre figura e fundo se realiza por uma SC, em 

cujo âmbito está representada a predicação do sintagma locativo sobre a figura da relação 

espacial. A combinação entre SC e verbalizador se licencia pela compatibilidade de suas 

informações: conforme a SC introduza uma relação transitiva, estativa e temporalmente 

homogênea; e conforme o verbalizador introduza uma eventualidade estativa, a concatenação 

desses nós é possível. Como se verá adiante, a necessidade de uma SC na codificação dos 

predicados será substituída pela presença de um nó Place capaz de introduzir uma função; ao 

mesmo tempo, a combinação entre a expressão espacial e o verbalizador será formalizada pela 

extensão da operação de identificação de eventos (KRATZER, 1996). 

A codificação de predicados, em Aguiar (2018), alia o formato geral das estruturas 

sintáticas da morfologia distribuída, na versão da teoria que é encontrada nos trabalhos de 

FIGURA 1: derivação da sentença quae libido ab oculis [...] afuit 

Fonte: Aguiar (2018: 129) 
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Marantz (2006, 2007, 2012), à tipologia de expressões espaciais de Pantcheva (2011). A 

compatibilização dessas abordagens se fiou, basicamente, na presença de um nó estativo 

primitivo, Place, que podia ser tomado por uma série de nós de contribuição semântica 

dinâmica, nos quais Pantcheva desdobrou o clássico nó Path (JACKENDOFF, 1983); e 

assumiu, para as estruturas argumentais, uma representação baseada na decomposição dos 

eventos denotados. Da morfologia distribuída, tomei, principalmente, a ideia de que elementos 

lexicais podem se comportar como modificadores de elementos funcionais, estabelecendo uma 

relação de modificação adverbial para tais elementos funcionais. A partir desses recursos, 

estipulei a estrutura de alguns predicados encontrados no latim, mas me deparei, por outro lado, 

com a dificuldade que assunção de um conjunto amplo de nós sintáticos pode provocar: a 

multiplicação de zeros morfológicos. 

Ao longo do curso de doutorado, até o momento, tenho me concentrado em eliminar das 

codificações das expressões espaciais nós que podem ser reduzidos à combinação entre nó Path 

e preposição modificadora, objetivo que leva às últimas consequências o pressuposto de que 

itens lexicais podem especificar nós funcionais em uma relação de modificação adverbial 

(AGUIAR; MEDEIROS, a sair); e que depende, em parte, de uma reinterpretação da operação 

semântica de identificação de eventos (KRATZER, 1996), de forma que a operação seja 

compatível com outros contextos sintáticos além daqueles em que um argumento agentivo é 

identificado com uma estrutura causativa. Retomo o exemplo da figura 1, adaptando-o, agora, 

à atual proposta de codificação. 

 

 

    

            vP = quae libido está afastado de oculis 
     3 
   v         PlaceP = quae libido afastado de oculis 

 sum     3 

  DP       Place’ = y afastado de oculis            

      quae libido  3      

           Place       DP 
       2       5 

Place       AB    oculis 

            y afastado de x 

  

Nessa estrutura, a raiz de ab, adjunta a Place, introduz uma subeventualidade do 

predicado que é lida como um estado em que a figura da expressão espacial está “afastada” do 

fundo, como se pode verificar no cálculo semântico que acompanha a representação. Para que 

FIGURA 2: derivação da sentença quae libido ab oculis [...] afuit 

Fonte: Aguiar e Medeiros (a sair) 
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isso seja possível, Place age como uma função que estabelece uma relação transitiva entre duas 

entidades, figura e fundo, tal que o complemento de Place, interpretado como fundo da relação 

espacial, estabelecerá um estado transitivo em relação à figura, o referido estado em que a figura 

está “afastada” do fundo. A estrutura encabeçada por Place, acima, é tomada diretamente por 

um verbalizador; com Marantz (2013), com Medeiros (2018) e com Aguiar e Medeiros (a sair), 

entendo que o sabor do verbalizador emerge de sua interação com o contexto sintático em que 

for inserido, o que justifica, nesse caso, a emergência de um verbalizador estativo. 

Posteriormente, ambos os estados, o que é introduzido por Place e o que é introduzido pelo 

verbalizador, são identificados como um único estado.  

Ao contrário do que vinha considerando, no esquema acima, a raiz da preposição ab 

modifica o nó Place. Esse procedimento se distancia, diametralmente, da análise anterior, em 

que preposições como ab se adjungiam ao nó Path, e dissolve a problemática em torno da 

concatenação de  uma preposição dinâmica a um contexto abertamente estativo/locativo: se a 

raiz de ab passar à adjunta de Place em todas estruturas, trajetórias que a contém serão derivadas 

com a anexação do nó Path, sem matriz fonológica, ao nó Place, modificado por essa preposição 

adjunta. Como a estrutura das expressões espaciais é calculada composicionalmente, a 

contribuição de Path, nos casos em que estiver presente, dependerá da combinação entre ab e 

Place.  

A nova maneira de analisar tanto a estrutura das expressões espaciais e dos predicados 

em que estão inseridas quanto a contribuição semântica das preposições para os nós funcionais 

retorna, de certo modo, à proposta de Jackendoff (1983) para o tratamento de expressões 

espaciais, em que apenas dois nós, Place e Path, são necessários à emergência dos diferentes 

tipos de expressões espaciais. Em consequência da reorientação na codificação das expressões 

espaciais e dos predicados que as contêm, caracterizada pela passagem de uma proposta 

maximalista para uma proposta minimalista, tento, atualmente, conciliar a proposta de 

Pantcheva (2011), cujas generalizações empíricas não podem ser ignoradas, com um tratamento 

teórico baseado na premissa de que os nós Place e Path são semanticamente especificados pelas 

preposições que a esses nós se adjungem, o que perpassa, necessariamente, pela mencionada 

reinterpretação da operação de identificação de eventos (MEDEIROS, 2018; AGUIAR; 

MEDEIROS, a sair) e por um confronto dessa reinterpretação com os dados da língua latina e 

com dados de outras línguas, como o baikari (língua indígena brasileira) e como o português 

brasileiro. 
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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 (UFRJ) 

Para a Gramática Tradicional, os verbos, quanto à predicação verbal, são classificados 

em quatro tipos: verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e bitransitivos – 

aqueles que também podem ser denominados de transitivos diretos e indiretos. Intransitivos são 

aqueles que não necessitam de um complemento verbal, enquanto os transitivos precisam desse 

complemento para terem seu sentido saturado. Os transitivos diretos são completados sem a 

intervenção de uma preposição e os transitivos indiretos são aqueles os quais os complementos 

são preposicionados. Bitransitivos são os que possuem dois complementos: um complemento 

que não é introduzido por preposição e outro que é. Contudo, essa classificação se resume a 

identificar a relação que as formas verbais estabelecem com complementos – chamados de 

objetos. 

  Na corrente teórica gerativa, duas vertentes principais guiam o estudo da estrutura 

argumental de verbos. A primeira delas, conhecida como projecionismo, afirma que a estrutura 

sintática é composta por itens que a projetam, em outros termos, verbos que identificam os 

papéis temáticos que projetarão necessariamente posições na estrutura sintática da sentença 

(CHOMSKY, 1981). Contudo, essa vertente também só consegue definir idiossincraticamente 

as estruturas sintáticas. Assim, um verbo como assistir, que possui minimamente três estruturas 

sintáticas diferentes, deverá ter três entradas lexicais distintas, com, talvez, papéis temáticos 

distintos. 

  Já a segunda vertente (também conhecida como construcionismo) afirma que a estrutura 

argumental associada a um item decorre de uma relação complexa entre um significado 

idiossincrático, ligado ao conhecimento de mundo do falante, e um significado estrutural, que 

pode ser compartilhado por vários itens diferentes (e que de fato não é projetado por nenhum 

deles). A parte estrutural do significado pode ser definida por um arranjo de morfemas, 

fonologicamente realizados ou não, sintaticamente arrumados, que, eles sim, projetam posições 

sintáticas e predicam sobre argumentos sintáticos (HALE; KEYSER, 2002; MARANTZ, 2006; 

BORER, 2005). 
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  Nascimento (2018) identificou que os verbos denominais parassintéticos com os 

prefixos es- e en- sempre tinham em sua estrutura argumental uma posição de argumento interno 

a ser preenchida obrigatoriamente, como em (1). Nos casos em que existia apenas uma posição 

de argumento a ser preenchida, como em (2), os argumentos estavam no início da derivação na 

posição de complemento do verbo (portanto, eram objetos subjacentes, e o verbo era de fato 

inacusativo):  

 

(1) Os meninos encaixaram a peça que faltava do quebra-cabeça. 

 O peso da mochila esfarelou o biscoito. 

 A máquina de lavar esfiapou o meu short novo. 

 

(2) A peça que faltava do quebra-cabeça encaixou direitinho. 

 O biscoito esfarelou na mochila. 

 Meu short novo esfiapou na máquina de lavar. 

 

 Nesses casos, nossa hipótese é que a presença do prefixo em verbos prefixados licencia 

essa organização estrutural em que a posição de um argumento interno é criada. 

 Um estudo que leve em conta exclusivamente o aspecto introspectivo de investigação 

científica não consegue captar nuances envolvidas no processamento das estruturas internas das 

palavras nem de sua estrutura sintática, já que os falantes tomam decisões gramaticais em 

questões de segundos e essas escolhas não são conscientes. Por conta disso, opta-se por uma 

metodologia que priorize a aplicação de protocolos experimentais que captem a percepção 

linguística dos falantes acerca da presença dos prefixos nas formas verbais e de que maneira 

eles podem influenciar a estrutura argumental verbal. 

 O primeiro protocolo experimental a ser aplicado será a técnica de rastreamento ocular. 

Esse primeiro experimento possui a finalidade de analisar a identificação e a influência dos 

prefixos fonologicamente relacionados na estrutura argumental nas sentenças. Contudo, 

nossa hipótese inicial não pode ser aferida por esse método. Por conta disso, escolheu-se um 

segundo experimento neurofisiológico que traduza sinais cerebrais para um computador: EEG. 

Esse protocolo experimental se mostra vantajoso para a finalidade definida, pois é bastante 

preciso na resolução temporal – a medida é em milissegundos. Em termos mais simples, 

aplicaremos uma técnica que mede atividades elétricas cerebrais durante o processo de 

computação da linguagem. 
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INDIVIDUALIZAÇÃO DE NOMES ABSTRATOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Autor: Alan Motta 

Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros 

O objetivo deste trabalho é descrever e explicar como a distinção massivo-contável se dá 

com nomes abstratos (alegria, ideia, força...), pois, apesar de haver uma vasta literatura na 

semântica formal sobre nomes concretos contáveis e massivos (Chierchia 1998; Allan 1980; 

Rothstein 2010; Pelletier 2012; Doetjes 2017), a maioria negligenciou o tratamento sistemático 

de nomes abstratos. 

Faremos aqui uma breve apresentação de algumas teorias de distinção massivo-contável e 

como estas se relacionam (ou não) com os nomes abstratos.  

A abordagem morfossintática ou gramatical (Bloomfield 1933) prediz que a combinação 

direta (i. e. sem a intervenção de classificadores como quilo [dois quilos de carne]) com 

numerais e quantificadores, além da marcação de plural são propriedades que diferenciam 

nomes contáveis de massivos. 

 

(1) a) * várias raivas    b) várias ideias 

c) três *[atos de] coragem   d) três mentiras 

e) * quatro saúdes    f) quatro doenças 

 

Existem nomes que impõem desafios a esta abordagem. Nomes abstratos como saudade e 

ciúme são massivos (* 2 saudades/ciúmes), porém, podem ser pluralizados: 

 

(2) Eu tenho saudades/ciúmes de você. 

Além disso, certos nomes podem ser combinados diretamente com numerais e sofrerem 

coerção, ou seja, uma reinterpretação de seu significado: 

 

(3) As sete inteligências de Gardner. Quais você possui? (retirado do Google) 

A abordagem ontológica (Quine 1960; Cheng 1973) se baseia em critérios do mundo real 

como cumulatividade, distributividade e divisibilidade; contudo, é questionável saber como tais 

critérios se adequam a nomes abstratos.  
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A abordagem semântica (conceptual) (McCawley 1979; Gillon 1992; Jackendoff 1992) é a 

abordagem com o maior número de proponentes (Joosten 2003) e se caracteriza por enxergar a 

distinção como resultado do significado dos nomes e não das entidades que eles nomeiam. A 

distinção semântica (individualizado/ não individualizado) exerce um papel fundamental. Nesta 

abordagem a linguagem não espelha o mundo. 

Tal abordagem não explica, assim como outras abordagens, o fenômeno dual-life em que 

nomes contáveis passam a massivos e vice-versa. Nem explica o porquê de nomes como sono 

ser massivo e soneca ser contável. 

A abordagem contextual (Gordon 1985) apresenta a distinção massivo-contável 

determinada pelo contexto do NP e não pelo nome em si (Ware 1979) e também por contextos 

discursivos. Pelletier (1979) propõe que “máquinas do pensamento” como o Universal Grinder 

transformariam praticamente todo nome contável em massivo dependendo do contexto.  

Não há explicação, contudo, de quais contextos favoreceriam a leitura massiva ou contável, 

nem porque há nomes que aparecem quase sempre contáveis (decolagem) e sempre massivos 

(ódio). Além disso, contextos sintáticos contáveis nem sempre são ocupados por nomes 

contáveis: 

 

(4) O Felipe tá ganhando vários dinheiro(s). 
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“POR QUE ELE FALA DIFE[L]ENTE?”: COMPARATIVO DAS AQUISIÇÕES 

PRECOCE E TARDIA DA LINGUAGEM E SUAS INFLUÊNCIAS NA 

ALFABETIZAÇÃO 

Autora: Bruna Vieira Cabral Machado 

Orientador: Gean Nunes Damulakis 

No que se refere à aquisição da linguagem, comumente observam-se na fala de crianças 

estratégias de produção que procuram reparar determinados segmentos e estruturas da língua. 

Evidências de estudos em aquisição fonológica nos indicam que desde o nascimento a criança 

começa a formar seu inventário e sua consciência fonológica, alcançando o padrão alvo, 

aproximadamente, aos seis anos de idade. Assim, em uma aquisição precoce da linguagem, a 

criança desde as suas primeiras palavras estaria em uma constante construção e reconstrução 

de seu conhecimento fonológico, alcançando, por volta dessa idade, o que chamamos de 

“estabilização”.  

Por outro lado, pode-se dizer que crianças que possuem uma aquisição tardia, de certa 

forma, não atingem o esperado ao fim desse período. Diversos fatores, como problemas 

neuronais e psicológicos, podem influenciar para que uma criança não complete seu quadro 

fonológico no período chamado de “ideal”, no entanto, o que analisaremos no presente trabalho 

é a aquisição tardia relacionada a desvios fonológicos (DF). De acordo com Lazzarotto (2005), 

“os DF podem ser caracterizados por uma alteração ou por uma demora na organização do 

sistema fonológico, durante seu processo de aquisição”, não estando ligados a alterações 

anátomo-fisiológicas do aparelho fonador e/ou ao desenvolvimento global inadequado à faixa 

etária, no que diz respeito aos níveis cognitivo, auditivo, neurológico e neuropsicomotor 

(LAZZAROTO, 2005 apud GRUNWELL, 1990). 

Prosseguiremos a discussão com base no trabalho de Lazzarotto (2005), no qual se 

afirma que a criança em período de alfabetização, ao desenvolver certo grau de consciência 

fonológica, transfere seus conhecimentos, através de uma reflexão da linguagem, para o campo 

grafo-fonológico. Dessa forma, uma criança com aquisição tardia, sendo capaz ou não de 

perceber os desvios em sua fala, seria mais suscetível a cometer desvios da mesma natureza em 

sua escrita, evidenciando a relação existente entre a língua oral e o desenvolvimento da escrita 

(MEZZOMO; MOTA; DIAS, 2010), posto que a presença de uma alteração no processamento 

fonológico, assim como um baixo grau de consciência fonológica, compromete a organização 

mental e o armazenamento de informação sonora, acarretando problemas de aprendizagem. 
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 Tendo isso em vista, analisaremos questões relacionadas às consoantes em posições de 

onset, buscando estabelecer uma relação estreita entre aquisição fonológica e suas influências 

na alfabetização, abrindo, assim, a possibilidade de traçar alternativas para o trabalho do 

professor de língua materna em sala de aula.  

Em suma, com o presente trabalho pretendemos: (a) coletar dados da modalidade oral e 

escrita de crianças falantes do português brasileiro, que apresentem aquisição precoce e tardia 

e (b) apresentar um comparativo entre estudos já produzidos na área de fonologia que 

apresentam resultados sobre dados de aquisição, assim como dados sobre o processo de 

alfabetização escolar. 

Em relação à metodologia, e no que se refere aos objetivos de (a), pretende-se coletar 

gravações de áudios por meio de falas espontâneas advindas de interações conversacionais com 

as crianças, de forma a deixá-las confortáveis com a situação de interação com a pesquisadora. 

Os dados obtidos poderão ser os mais diversos, mas nos atentaremos ao processo de formação 

dos onsets, ou seja, se as crianças produzem adequadamente ou não as construções silábicas 

das palavras enunciadas. As falas espontâneas obtidas servirão para contrastar com os dados 

“controlados”, já coletados em outra parte desta pesquisa. Ainda em correspondência ao item 

(a), objetivamos analisar dados da modalidade escrita das mesmas crianças que nos foram 

informantes na modalidade oral, para, dessa forma, tentarmos estabelecer uma relação entre sua 

produção oral e escrita. 

Por fim, em (b), traçaremos um comparativo entre os estudos já publicados na área de 

aquisição do PB para nos auxiliarem a entender o que acontece na fonologia da criança que 

possui desvios fonológicos. Além disso, também é de nosso interesse entender como esses DFs 

influenciam na área pedagógica e como os mesmos podem ser superados através do auxílio de 

recursos didáticos. 
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REALIZAÇÃO DO ASPECTO PERFECT POR FALANTES BILINGUES INGLÊS-

ESPANHOL: UMA APROXIMAÇÃO INICIAL 

Autora: Érica Silva Rebouças 

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

Segundo o gerativismo, a mente é modular, sendo assim organizada em módulos que 

interagem entre si e são regidos por princípios específicos. Um desses módulos é 

essencialmente linguístico, inato ao ser humano, chamado de faculdade da linguagem. A 

hipótese do inatismo aponta a existência de uma gramática universal (GU), compartilhado por 

todos os seres humanos, que é possibilitada por um conjunto de genes especificamente 

linguístico. A partir desse dispositivo, as crianças, ao receberem os estímulos primários, 

adquirem sua gramática particular, conhecimento de uma língua específica.  

 A GU apresenta traços correspondentes às categorias funcionais que estão presentes na 

gramática particular de todas as línguas, como, dentre outros, traços de tempo e de aspecto. 

Segundo Comrie (1976), aspecto refere-se às distintas formas de se observar a constituição 

temporal interna de uma situação. O aspecto gramatical é expresso por meio da morfologia 

verbal. Além dos dois aspectos gramaticais básicos, perfectivo e imperfectivo, Comrie propõe 

também a existência do aspecto perfect, o qual, quando associado ao presente, indica uma 

situação que ocorreu ou se iniciou no passado, mas que ainda tem efeitos ou ocorre no presente. 

Além disso, Iatridou, Anagnostopoulou & Izvorski (2003) dividem o perfect em existencial e 

universal, o primeiro se refere a uma situação finalizada no passado que possui efeitos no 

presente, enquanto o segundo se refere a uma situação iniciada no passado que persiste no 

presente.  

Os sujeitos desta pesquisa são os falantes bilíngues de Porto Rico, localizado na 

América Central, território não incorporado dos Estados Unidos e que possui como línguas 

oficiais o espanhol e o inglês. Desse modo, acredita-se que uma parte da população seria 

considerada bilíngue nessas línguas. Consideramos a perspectiva de bilinguismo adotada por 

linguistas como Bloomfield (1933), segundo o qual um indivíduo somente é considerado 

bilíngue quando é nativo em ambas as línguas. Na mesma linha, o linguista Thiery (1978) 

defende que um “bilíngue verdadeiro” é necessariamente considerado membro de duas 

comunidades linguísticas distintas.  
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De maneira geral, esta dissertação em desenvolvimento busca investigar a representação 

do aspecto perfect. Os objetivos específicos são: i) investigar as realizações do perfect 

existencial associado ao tempo presente na variedade do espanhol de Porto Rico; ii) investigar 

as realizações do perfect universal associado ao tempo presente na variedade do espanhol de 

Porto Rico; iii) investigar as realizações do perfect existencial associado ao tempo presente na 

variedade do inglês de Porto Rico e iv) investigar as realizações do perfect universal associado 

ao tempo presente na variedade do inglês de Porto Rico. 

Para alcançar tais objetivos, serão aplicados três testes: produção eliciada, 

preenchimento de lacuna e julgamento de gramaticalidade. No primeiro, os participantes 

deverão formar sentenças, a partir de imagens e de verbos e advérbios dados, no segundo, os 

voluntários deverão preencher as lacunas em sentenças com alguma das opções fornecidas e no 

último teste os indivíduos deverão julgar sentenças como gramaticais ou agramaticais. 

Guiérrez (2001) aponta que o pretérito perfecto compuesto (PPC) possui três funções 

na realização do espanhol da América, incluindo Porto Rico. As três funções são: i) função de 

antepresente ou passado de anterioridade imediata; ii) função de perfeito resultativo-

continuativo e iii) função enfatizadora em discurso narrativo, também chamada de passado 

absoluto com relevância no presente por Araújo (2013). A primeira também pode ser realizada 

pela forma do pretérito perfecto simple (PPS) na maior parte das falas verificadas; a segunda 

pelo PPC em todas as variedades diatópicas do espanhol nos materiais de discurso de 

comentário ou opinião e no caso da última função, o uso do PPC possibilita um destaque ao 

fato narrado. As funções (i) e (iii) podem ser relacionadas ao perfect do tipo existencial proposto 

por Iatridou, Anagnostopoulou & Izvorski (2003), pois a ação ocorrida no passado produz 

efeitos no presente. Já a função (ii) pode ser relacionada ao perfect do tipo universal, uma vez 

que há persistência da ação iniciada no passado. 

Acerca da realização do aspecto perfect no inglês americano, Jesus (2016) verificou que 

o perfect universal é veiculado pelo present perfect, pelo present continuous e pelo simple 

present. Sobre o perfect existencial, Machado (2017) averiguou que esse aspecto é veiculado 

pelo present perfect e pelo present perfect com apagamento do auxiliar. Machado (2018) 

também confirma que, além desses, há também a veiculação do perfect existencial por meio do 

simple past.   

Pretende-se destacar na apresentação no evento em questão os conceitos que envolvem 

o bilinguismo e o bilinguismo verdadeiro e também apresentar uma revisão da literatura a 
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respeito das realizações do aspecto perfect associado ao presente nas duas línguas: inglês e 

espanhol.  
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AS ORDENS SV E VS EM CONTRUÇÕES MONOARGUMENTAIS DO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO E DE VARIEDADES NÃO CARIBENHAS DE 

ESPANHOL COMO L2 

Autor: Rogério Santos Júnior 

Orientadora: Marcia Maria Damaso Vieira 

A pesquisa de doutorado intitulada Aquisição das ordens SV e VS em construções 

monoargumentais do Português Brasileiro e de variedades não caribenhas de Espanhol como 

L2 consiste na investigação do processo de aquisição, como L2, da ordem entre sujeito e verbo, 

tanto em contextos neutros (afirmativas em resposta a perguntas de foco amplo, do tipo O que 

aconteceu?) quanto em contextos de foco estreito de sujeito (afirmativas em resposta a 

perguntas de foco estreito de sujeito, do tipo Quem fez X?), em construções monoargumentais 

do Português Brasileiro e de variedades não caribenhas de Espanhol. A aquisição das estruturas 

do Português Brasileiro é testada na produção de falantes adultos nativos de variedades não 

caribenhas de Espanhol, enquanto a aquisição das estruturas das variedades não caribenhas de 

Espanhol é testada na produção de falantes adultos nativos de Português Brasileiro. 

Português Brasileiro e variedades não caribenhas de Espanhol contrastam em relação à 

ordem na qual sujeito e verbo se exibem, a depender, por um lado, dos contextos de foco e, por 

outro lado, da categoria morfológica dos verbos. Em Português Brasileiro, para as afirmativas 

em contextos neutros, existe uma preferência pela ordem SV para verbos monoargumentais 

inergativos e inacusativos; para a segunda classe de verbos, é aceitável e produtiva, também, a 

ordem VS, devido a desdobramentos da Hipótese Inacusativa (BURZIO, 1986). Em contextos 

de foco estreito de sujeito, registra-se a mesma configuração: preferência pela ordem SV para 

ambos os tipos de verbos monoargumentais, ainda que a ordem VS seja aceitável e produtiva 

para os verbos inacusativos. 

 

(1) AFIRMATIVAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM CONTEXTO DE FOCO 

AMPLO (EM RESPOSTA A O QUE ACONTECEU?) 

 

 a. O que aconteceu? 

a'. Maria encontrou o livro.    (SV) 

a’’. *Encontrou o livro Maria.  (VS) 

 

b. O que aconteceu? 

b'. As crianças brincaram.   (SV) 

b’’. *Brincaram as crianças.    (VS) 
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c. O que aconteceu? 

c'. Os livros chegaram.   (SV) 

c’’. Chegaram os livros.   (VS) 

 

 

(1) AFIRMATIVAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM CONTEXTO DE FOCO 

ESTREITO DE SUJEITO (EM RESPOSTA A QUEM FEZ X?) 

 

a. Quem encontrou o livro?  

a'. Maria encontrou o livro.   (SV) 

a'’. *Encontrou o livro Maria.   (VS) 

 

b. Quem brincou? 

b'. As crianças brincaram.   (SV) 

b'’. *Brincaram as crianças.   (VS) 

 

c. O que chegou? 

c'. Os livros chegaram.   (SV) 

c'’. Chegaram os livros.   (VS) 

 

No caso das variedades não caribenhas de Espanhol, observa-se uma configuração 

peculiar: a preferência por ordem SV e por VS é sensível aos contextos de foco, apesar de os 

verbos inacusativos apresentarem particularidades em relação a essa regra mais geral (AYOUN, 

2005; LOZANO, 2003, 2006; ZAGONA, 2002). Para verbos inergativos, há preferência por 

ordem SV em contextos neutros e por ordem VS em contextos de foco estreito; nesses casos, a 

inversão entre sujeito é explicada pela necessidade de que o constituinte fonologicamente mais 

proeminente ocupe a posição mais à direita da arquitetura sentencial (ZUBIZARRETA, 1998). 

Para verbos inacusativos, há preferência por ordem VS tanto em contextos neutros quanto em 

contextos de foco estreito de sujeito: nos contextos neutros, como acontece em Português 

Brasileiro, a Hipótese Inacusativa motiva a inversão entre sujeito e verbo, ao passo que, nos 

contextos de foco estreito de sujeito, a inversão é motivada, semelhantemente ao que ocorre 

com os verbos inergativos, pela necessidade de que o constituinte fonologicamente mais 

proeminente ocupe a posição mais à esquerda da sentença (ZUBIZARRETA, 1998). 

 

(3)  AFIRMATIVAS DO ESPANHOL EM CONTEXTO DE FOCO AMPLO (EM 

RESPOSTA A ¿QUÉ PASÓ?) 

 

a. ¿Qué pasó? 

a'. María encontró el libro.   (SV) 

a'’. *Encontró el libro María.   (VS) 
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b. ¿Qué pasó? 

b'. Las criaturas jugaron.   (SV) 

b’’. *Jugaron las criaturas.   (VS) 

 

c. ¿Qué pasó? 

c'. ?Los libros llegaron.   (SV) 

c’’. Llegaron los libros.   (VS) 

 

 

(4)  AFIRMATIVAS DO ESPANHOL EM CONTEXTO DE FOCO ESTREITO DE 

SUJEITO (EM RESPOSTA A (¿QUIÉN/QUIÉNES HIZO/HACEN X?) 

 

a. ¿Quién encontró el libro? 

a'. *María encontró el libro.    (SV) 

a'’. Encontró el libro María.   (VS) 

 

b. ¿Quiénes jugaron? 

b'. *Las criaturas jugaron.   (SV) 

b'’. Jugaron las criaturas.   (VS) 

 

c. ¿Qué llegó? 

c'. *Los libros llegaron.   (SV) 

c'’. Llegaron los libros.   (VS) 

 

Considerando as diferentes motivações subjacentes à emergência da ordenação entre 

sujeito e verbo em Português Brasileiro e em variedades não caribenhas de Espanhol, esta 

pesquisa tem dois grandes objetivos: em primeiro lugar, pretende determinar, em vista dos 

diferentes estágios do processo de aquisição de segundas línguas, se os indivíduos são capazes 

de desenvolver uma consciência quase nativa na segunda língua; e, em segundo lugar, buscar 

identificar em que estágios ocorrerão mudanças significativas na interlíngua dos indivíduos, o 

que servirá como evidência para que se defenda uma possível remarcação paramétrica em 

relação às línguas maternas. A hipótese que norteia a pesquisa é a de que os indivíduos poderão, 

de fato, desenvolver consciências quase nativas na L2, havendo remarcação paramétrica na 

interlíngua à medida que os indivíduos avançam nos níveis de proficiência na L2 (WHITE, 

2003). 

Para cumprir esses objetivos, uma série de experimentos foi desenvolvida e aplicada a 

indivíduos cujas características correspondem ao perfil traçado pela investigação, indivíduos 

esses que são estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sediada em 

Foz do Iguaçu, no Paraná, a qual, além de se situar em uma região fronteira entre Brasil e 

Paraguai, apresenta uma política de incentivo à convivência entre brasileiros e hispanofalantes 
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de diversas nacionalidades. Os testes são dos seguintes tipos: (1) testes de julgamento de 

gramaticalidade, nos quais os indivíduos são expostos a sentenças da L2 devidamente 

contextualizadas e devem avaliar, de acordo com sua intuição, se tais sentenças estão adequadas 

às regras de boa formação da L2; (2) testes de produção de afirmativas, nos quais os indivíduos 

são apresentados a contextos específicos aos quais deverão apresentar, como resposta, uma 

sentença afirmativa; (3) testes de produção de interrogativas, nos quais os indivíduos são 

apresentados a afirmativas, a partir das quais deverão criar as interrogativas correspondentes; e 

(4) testes de reconhecimento de categorias verbais, nos quais os indivíduos deverão utilizar sua 

intuição para realizar tarefas que visam à aceitabilidade de ambas as classes de verbos 

monoargumentais em diferentes contextos linguísticos. Além desses testes de natureza mais 

específica, os indivíduos foram submetidos, também, a um teste de nivelamento, modelado de 

acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, com vistas a precisar seu 

nível de proficiência na L2 e a, desse modo, validar ou refutar a hipótese mencionada acima. 

Nesta apresentação, informarei parte dos resultados encontrados na análise dos 

resultados dos testes aplicados aos alunos da Universidade Federal da Integração Latino-

americana, durante o mês de maio de 2019. 
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A INTERLÍNGUA DOS TUYUKA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 

PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 

Autora: Eneida Alice Gonzaga dos Santos 

Orientadora: Marcia Maria Damaso Vieira 

Coorientadora: Kristine Sue Stenzel (UFRJ) 

 Dentro da abordagem gerativista, Sauter (2002) se preocupa em caracterizar a natureza 

do estado inicial da L2, bem como os estágios subsequentes da aquisição, e postula seis 

hipóteses combinando duas possibilidades: transferência da L1 e acesso à Gramática Universal 

(GU). As hipóteses são as seguintes: 

(i) Nenhuma Transferência/ Nenhum acesso 

Segundo essa hipótese não há transferência da L1 nem acesso à GU durante o processo de 

aquisição de L2. Essa hipótese é defendida por Clahsen e Muysken ( 1986) e Bley-Vroman 

(1989) ( cf. Marques, 2009) que assumem a posição de que a aquisição de uma L2 envolveria 

outras faculdades cognitivas mais gerais, mas não a GU. O não acesso à GU no processo de 

aquisição de L2 por adultos é embasado na hipótese do período crítico (Lennenberg, 1967) (cf. 

Marques, 2009), segundo a qual, após o término da plasticidade cerebral, no  início da 

puberdade, a GU não está mais ativa. 

(ii) Nenhuma Transferência/Acesso Total 

De acordo com esta hipótese, defendida por Platzak (1996) (cf. Sauter), tanto crianças 

adquirindo a L1 quanto adultos adquirindo uma L2 têm acesso à GU. Isso implica em total 

sucesso no estado final da língua-alvo. O adulto no estado final terá a mesma competência 

gramatical que o falante nativo. 

(iii) Transferência Parcial/Nenhum Acesso 

Segundo Eubank et aliii(1997) (cf. Sauter, 2002), nos estágios iniciais da L2, os núcleos 

funcionais da L1 são transferidos para a L2 sem todas as suas propriedades especificadas. A 

previsão desta hipótese é que o aprendiz da L2 nunca atingirá a gramática-alvo, já que não 

haverá a atuação da GU. 

(iv) Transferência Parcial/Acesso Total 
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O estado inicial da L2 seria o mesmo que previsto na hipótese anterior, mas como a GU 

ainda está ativada, o aprendiz, com base no input ao seu redor, será capaz de adquirir todas as 

propriedades dos núcleos funcionais da língua-alvo. 

(v) Transferência Total/Acesso Total 

O estado inicial da L2 é a gramática da L1. Se o input da língua-alvo contradiz aquela 

gramática, o aprendiz acessa a GU e a modifica. O resultado final é uma gramática da L2 igual 

à do falante nativo. Essa é uma hipótese defendida por White (1987), por exemplo. 

(vi) Transferência Total/ Nenhum Acesso 

Esta é a hipótese defendida pelo próprio Sauter. De acordo com o autor, tanto o estado 

inicial quanto o final da L2 refletem a L1. Sauter baseia a sua hipótese em um estudo realizado 

por ele sobre a aquisição do parâmetro do sujeito nulo no inglês e no alemão, por falantes de 

diferentes L1s com sujeito nulo. Esses aprendizes mantêm o valor do parâmetro de suas L1s [+ 

sujeito nulo] até chegar ao estado final, indicando assim, que eles não tiveram acesso à GU. 

A língua Tuyuka, que pertence à família Tukano Oriental, apresenta as seguintes 

propriedades gramaticais: (i) padrão nominativo-acusativo; (ii) morfologia do tipo 

polissintética; (iii) sistema complexo de marcadores evidenciais (visual/não-visual/ 

assumido/informação de 2ª mão) expressos como sufixos verbais; (iv) sistema complexo de 

classificadores em que os trações [+/- animado] se fazem presentes; (v) existência de duas 

categorias lexicais apenas- nome e verbo; (vi) sujeito nulo;  e (vii) ordem oracional do tipo 

SOV, como mostra o exemplo a seguir: 

 

1. Pakᵻ   yái         sĩã- yígᵻ                                 SOV 

Pai    jaguar   matar-evid. Pass.3MSG 

 O pai matou o jaguar’ 

  

No exemplo acima, além da ordem SOV, percebe-se a presença de um sufixo verbal em 

que estão expressas as categorias de evidencialidade, de tempo, de número, de pessoa e de 

gênero. 

Tuyuka difere do Português nos seguintes pontos gramaticais: ordem oracional, sistema 

verbal contendo as categorias de evidencialidade e de gênero, padrão morfológico, uma vez que 

é uma língua polissintética e expressão de classificadores nominais. 
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Os desvios observados  

    Nos dados coletados de um falante de Tuyuka, aprendiz de Português, foram detectados 

os seguintes desvios: 

 

(i) Concordância verbal: Parece haver uma preferência pela forma verbal no plural, 

mesmo sendo o sujeito singular: 

 

2. A língua  dede aquela época, já vinham sofrendo enfraquecimento. 

3. Cada etnia falam a língua dele 

 

(ii) Concordância de gênero: há muita divergência entre o gênero do nome e de seu 

determinante: 

 

4. Esse medalha. 

5. O canoa. 

6. Do língua. 

 

(iii) Posição de advérbio. O advérbio abaixo deveria estar à direita do verbo: 

 

7. Mais domina só língua tukano (x domina mais só língua tukano) 

 

(iv) Aquisição de preposições. No dado abaixo há duas preposições juntas que não 

deveriam ocorrer juntas. Para certos autores, em Tuyuka não há categorias de 

adposições.  

 

8. Desde na transferência do canoa de origem da humanidade. 

 

Não se sabe ainda quais destes desvios são sistemáticos. Uma sugestão reside no uso da 

forma de plural quando o sujeito é singular. Quais categorias essa forma de plural pode estar 

carregando na interlíngua?  
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APRENDIZAGEM FONOLÓGICA DE L3 E SUAS IMPLICAÇÕES NO SISTEMA 

FONOLÓGICO DA L2 

Autora: Brenda da Silva Barreto 

Orientador: Gean Damulakis 

Coorientador: Andrew Nevins (UFRJ) 

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, conforme proposto 

na teoria Gerativa de Noam Chomsky. O fenômeno se dá graças à Gramática Universal (GU), 

disponível durante o primeiro estágio de aquisição da linguagem humana. Assim, todos nós, 

quando crianças, temos acesso à GU de modo a ter sucesso ao aprender a língua que nos rodeia. 

Por outro lado, tal processo linguístico nem sempre se dá de maneira satisfatória quando 

estamos lidando com a aquisição de uma língua estrangeira. 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. Amaro & Rothman 

(2010, 276), por exemplo, afirmam que evidências sugerem que os módulos da morfossintaxe 

e semântica não sofrem tanto os efeitos do período sensível/crítico quanto a fonologia.  

Dito isso, nossa pesquisa se dá a partir da observação do processo de aprendizagem 

fonológica de uma terceira língua (L3) em estágio inicial e sua possível interação com uma 

segunda língua (L2), cujo processo de aprendizagem se encontre em estágio avançado ou 

intermediário. Trataremos, portanto, do processo de “aprendizagem fonológica” e suas 

possíveis implicações. 

Ademais, levamos em conta a proposta 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, b) influência 

regressiva (L3 sobre a L2) e c) influência progressiva (L2 sobre a L3). 

Levamos em conta em nosso projeto as relações tipológicas entre as línguas como 

possível fator influenciador do fenômeno da transferência. Além disso, pretendemos considerar 
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a psicotipologia, que seria a consciência que o aprendiz tem das relações tipológicas entre as 

línguas (cf. Kellerman, 1995, 129). De acordo com Jarvis & Pavlenko (2008, 174), é possível 

inclusive traçar algumas tendências baseando-se na percepção dos falantes com relação ao 

sistema da língua estrangeira que eles estão aprendendo, pois “é mais provável que ocorra 

transferência quando o usuário da L2 percebe a L1 e a L2 como línguas semelhantes, enquanto 

(...) estruturas percebidas pelo usuário da L2 como marcadas (ou específicas de uma língua) 

são transferidas menos provavelmente.” (tradução nossa) 

Nossa tese de doutorado, ainda em desenvolvimento, visa preencher uma lacuna latente 

nos estudos em aprendizagem de língua estrangeira no Brasil. Muito se tem dito sobre a 

transferência progressiva interlínguas, no entanto, no Brasil, não encontramos até agora 

nenhum estudo dedicado à transferência regressiva (sejam elas fonológicas ou referente a 

qualquer outro módulo da gramática), ou seja, a transferência de características de uma língua 

Ln para línguas aprendidas anteriormente, L1 ou L2. 

Destarte, atentamos para a investigação da aquisição fonológica que vai além dos 

estudos concernentes à L2, sem deixar de explorá-los em nossa pesquisa, pois ao nos 

preocuparmos com a aquisição de L3 é inevitável levar em conta a aprendizagem da segunda 

língua. Entretanto, vale ressaltar que o estudo da aprendizagem de L3 não pode ser tratado 

meramente como uma extensão de um estudo em L2, mas complementares, visto que existem 

questões particulares e propriedades que distinguem a aquisição de L2 da aquisição de L3. 

Para tanto, propomos um estudo comparativo entre dois grupos: (a) Grupo Ale3: falantes 

nativos de português brasileiro – dialeto carioca – aprendizes de alemão como L3 que já tenham 

nível avançado ou intermediário de proficiência em inglês como L2 e (b) Grupo Esp3: falantes 

nativos de português brasileiro – dialeto carioca – aprendizes de espanhol como L3, que já 

tenham nível avançado ou intermediário de proficiência em inglês como L2. Nossa análise se 

dá a partir da produção oral em inglês dos sujeitos observados e a realização de onsets sP 

(sequência de sibilante coronal mais plosiva surda) em início absoluto de palavras, tais como 

speak, start, skirt, dentre outras. Neste trabalho, apresentaremos resultados preliminares obtidos 

a partir da primeira análise de um subconjunto dos dados coletados, relacionando-os à 

psicotipologia e justificaremos a seleção das línguas com as quais trabalhamos. 
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OS ASPECTOS TERMINATIVO E COMPLETIVO NO PORTUGUÊS DO BRASIL: 

UMA ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA 

Autora: Nayana Pires da Silva Rodrigues  

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 Aspecto é definido como as diferentes formas de se visualizar a constituição temporal 

interna de uma situação (COMRIE, 1976). Cinque (1999) propõe uma série de 17 sintagmas 

aspectuais presentes em nossa gramática mental, dentre eles, os aspectos terminativo e 

completivo, os quais serão abordados nesta pesquisa.  

Segundo Travaglia (1985), o aspecto terminativo ocorre quando uma situação é 

apresentada em seu ponto de término ou em seus momentos finais. Ainda, para esse autor, a 

veiculação desse aspecto só é possível através de perífrases verbais constituídas de um verbo 

auxiliar como “acabar de/por”, “deixar de”, “terminar de”, “parar de” e a fins e de um verbo no 

infinitivo. Um exemplo desse aspecto pode ser visto a seguir (BERTUCCI, 2010, p. 48). 

 

(1) Ele parou/acabou/deixou de escrever o livro. 

 

Esse aspecto também pode ser veiculado por seu advérbio canônico “não mais” 

(CINQUE, 1999), como podemos ver a seguir (CINQUE, 1999, p.95). 

 

(2) Spero che tu non sai più ancora arrabbiato com me!    

Espero que você não esteja mais com raiva de mim! 

 

O aspecto completivo caracteriza a conclusão de um processo télico. Muitas línguas 

parecem ter um marcador específico para sinalizar que o processo télico chegou à sua 

conclusão. Quando temos sentenças se referindo ao ponto final natural de uma situação com 

objetos no plural, a “completude” pode implicar duas situações: (i) que cada um dos membros 

do grupo foi totalmente afetado ou (ii) que o grupo todo foi afetado. A fim de ilustrar essas 

situações, comparemos as sentenças em (3) e (4) do inglês a seguir: 

 

(3) I ate up the sandwiches. 

Eu comi (todos) os sanduíches. 

 

(4) I ate the sandwiches. 

Eu comi os sanduíches. 
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No caso de (3), temos o uso da partícula up, que implica, ao mesmo tempo, que todos 

os sanduíches foram comidos e que todos foram comidos completamente. Essa partícula não 

poderia ser utilizada no caso de termos dado uma mordida em cada sanduíche ou de termos 

comido só um dos três sanduíches que estavam prontos para comer (CINQUE, 1999), situação 

que pode ser vista em (4). Nesses casos, temos o que Cinque (1999) chama de “completude 

plural” (3) e “completude singular” (4). 

 Há línguas como o PB que possuem formas diferentes para expressar essas duas noções. 

Os advérbios “tudo” e “completamente” seriam os advérbios canônicos para a completude 

“plural” e “singular”, respectivamente. Os exemplos (4) e (5), a seguir, nos mostram o uso 

desses advérbios no italiano, língua que, como o PB, não possui partículas como o up para 

veicular o aspecto completivo (CINQUE, 1999, pp.100-101). 

 

(5) Gianni ha appena completamente rovinato 1'arrosto. 

Gianni acaba de arruinar completamente o assado. 

 

(6) Hai trovato tutto? 

Você encontrou tudo isso? 

        

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para o estudo da categoria funcional aspecto 

nas línguas. O objetivo específico é investigar as realizações morfológicas e os 

advérbios/expressões adverbiais compatíveis com os aspectos terminativo e completivo no PB. 

As hipóteses que norteiam esta pesquisa são: (i) o aspecto terminativo só é veiculado através 

de perífrases verbais no PB e (ii) o aspecto completivo só é veiculado através de morfologia de 

pretérito perfeito no PB.  

A metodologia consiste em analisar 3 horas e meia de fala espontânea do corpus do 

grupo Biologia da Linguagem. Esse corpus possui produções de fala espontânea coletados e 

transcritos entre os anos 2016 e 2019 de falantes nativos do PB, de variantes fluminense e 

carioca, com grau de escolaridade superior completo e incompleto e com idade entre 18 e 50 

anos. Serão analisadas as realizações morfológicas, assim como os advérbios/expressões 

adverbiais utilizados em contextos de veiculação dos aspectos terminativo e completivo. 

Através deste trabalho, esperamos entender como ocorre a produção morfossintática dos 

aspectos terminativo e completivo no PB, para que, posteriormente, possamos estudar o 

processo de aquisição desses aspectos também nessa língua.  
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O ASPECTO PERFECT ASSOCIADO AO TEMPO PRESENTE: PERDA 

LINGUÍSTICA NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

Autor: Jean Carlos da Silva Gomes  

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

Coorientadora: Fernanda de Carvalho Rodrigues 

 Aspecto, segundo Comrie (1976), refere-se às diferentes maneiras de se visualizar a 

composição temporal interna de uma situação. O aspecto perfect, mais especificamente, é um 

intervalo de tempo que inclui o momento do evento e se estende até o momento de referência, 

podendo este coincidir com o presente, o passado ou o futuro, relacionando dois pontos na linha 

do tempo (PANCHEVA, 2003). Neste trabalho, interessa-nos a combinação do perfect com o 

tempo presente. 

Subdivisões desse aspecto já foram propostas por diversos autores. Neste estudo, 

trabalhamos com duas delas, a que o divide em dois tipos e a que propõe a existência de quatro. 

Segundo McCawley (1981), o perfect se divide em universal e existencial. Quando associados 

ao tempo presente, o primeiro indica uma situação que se iniciou no passado e persiste até o 

presente e o segundo indica uma situação que se iniciou e terminou no passado, mas apresenta 

uma relevância no presente. 

A outra classificação, proposta por Comrie (1976), prevê que o perfect seja dividido em 

quatro tipos: situação persistente, resultativo, experiencial e passado recente. A descrição do 

primeiro corresponde ao tipo universal, enquanto que os outros três podem ser entendidos como 

relacionados ao existencial. O perfect de resultado refere-se a um estado presente como 

resultante de uma ação passada, o experiencial refere-se a uma situação que tenha ocorrido pelo 

menos uma vez no passado e configura uma experiência premente no presente e o passado 

recente refere-se à relevância de uma ação passada, concebendo-a como muito recente. 

Discute-se, na literatura, a representação mental do aspecto perfect. Alexiadou, Rathert 

& Von Stechow (2003) propuseram que havia, na árvore sintática, um sintagma que abarcasse 

os tipos universal e existencial, chamado PerfP. Por outro lado, Nespoli (2018), ao analisar 

sistematicamente as realizações linguísticas desse aspecto em línguas românicas, propôs que 

haveria uma dissociação entre esses dois tipos, dividindo o sintagma proposto pelas autores em 

dois, o UPerfP e o EPerfP. Na hierarquia, propôs que o primeiro dominasse o segundo. 

Rodrigues (2019), levando em consideração uma classificação de quatro tipos, discutiu 

a existência de um terceiro sintagma, exclusivo para o perfect experiencial, o ExPerfP, que 
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dominaria o UPerfP. Diante dessa divergência na literatura, o objetivo geral deste trabalho é 

investigar a representação mental do aspecto perfect. 

A fim de atingir tal objetivo, este trabalho se destina à investigação desse aspecto por 

meio de dados de indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer (DA), uma vez que esses 

pacientes apresentam problemas na expressão linguística. Entende-se que a análise de dados 

provenientes de indivíduos portadores de uma gramática desviante, como a que apresentam os 

indivíduos portadores da DA, sejam reveladores para o entendimento da organização mental do 

conhecimento linguístico. 

Neste trabalho, nos interessam duas variantes da DA, aquelas capazes de provocar 

alterações na produção linguística dos sujeitos: a clássica (DAC), que afeta primeiramente a 

memória e posteriormente outras capacidades cognitivas, e a logopênica (DAL), que afeta 

primeiramente a linguagem (JORM, 1985). 

Estudos como os de Martins (2010), Lessa (2010) e Nespoli (2013) indicaram que 

indivíduos portadores da DAC podem apresentar problemas na expressão linguística das 

categorias de tempo e aspecto. Porém, não há estudos que tratem dessas categorias na fala de 

portadores da DAL, tampouco especificamente do aspecto perfect na fala de portadores da 

DAC. Portanto, neste estudo, objetiva-se investigar se o aspecto perfect pode ser afetado em 

uma dessas variantes: DAC e/ou DAL.  

Para tanto, para a realização da dissertação, está sendo realizado um estudo duplo de 

caso, constituído por um paciente diagnosticado com DAC e outro com DAL. A metodologia 

consiste na análise de fala espontânea e na aplicação de seis testes, sendo dois de 

funcionalidade, dois neuropsicológicos e dois linguísticos.  

Os testes de funcionalidade aplicados foram o Questionário de Atividades Funcionais 

(PFEFFER ET AL, 1982) e o ASHA-FACS (CARVALHO & MANSUR, 2008). Esses tinham 

por objetivo investigar o modo como os pacientes interagem em sociedade e verificar quais 

atividades instrumentais da vida diária ainda são capazes de fazer. Os testes neuropsicológicos 

foram o Mini-Exame do Estado Mental (CARAMELLI & NITRINI, 2000) e o Teste de 

Ordenamento Sequencial de Eventos (NESPOLI, 2013), que tinham por objetivo avaliar o 

prejuízo cognitivo que possuem e verificar se as noções conceptuais de tempo ainda estavam 

preservadas nos pacientes.  

 Os dois testes linguísticos, desenvolvidos especificamente para este estudo, foram um 

de preenchimento de lacuna e um de julgamento de gramaticalidade comentado. Nestes, 

pretendia-se avaliar especificamente o conhecimento referente ao aspecto perfect e a outras 
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noções temporo-aspectuais também presentes em sentenças que veiculem o aspecto 

investigado. 

A paciente diagnosticada com DAL obteve, nos testes de funcionalidade e nos testes 

neuropsicológicos, um bom desempenho, indicando ausência de comprometimento cognitivo. 

Porém, na fala espontânea, evidenciou alguns problemas relativos à expressão linguística da 

categoria de aspecto. No teste de preenchimento de lacuna, obteve bom desempenho, exceto 

em sentenças que veiculavam tempo presente / aspecto imperfectivo e, no teste de julgamento 

de gramaticalidade, obteve dificuldades na identificação da agramaticalidade em diversas 

combinações temporo-aspectuais. 
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HABILIDADES COGNITIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA: 

CONSCIÊNCIA PROSÓDICA 

Autora: Mariana Fernandes Fonseca 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Em acordo com Maia (2018), Kenedy (2016, 2018) afirma que propostas pedagógicas 

embasadas em pesquisa psicolinguística têm o potencial de vir a contribuir decisivamente para 

Educação Básica no Brasil. Qual a influência do desenvolvimento da consciência prosódica 

para o aprendizado de leitura? Qual a influência da consciência prosódica no processamento da 

leitura? A consciência fonológica se divide conceitualmente em consciência fonológica 

holística e consciência fonológica analítica (Morais, 1991: 35). A primeira possibilita a 

operação mental consciente de propriedades suprassegmentais da fala, como a prosódia. Já a 

segunda permite a segmentação consciente de constituintes da fala. A partir disso, está em 

desenvolvimento o programa de pesquisa sobre a importância da Consciência Prosódica para o 

processo de aprendizado de leitura que compreende um conjunto de experimentos 

psicolinguísticos. Esses experimentos são realizados com adultos para a construção de uma 

linha de base para a comparação com os resultados dos experimentos realizados com as crianças 

em fase inicial do aprendizado de leitura.  

 A hipótese aqui defendida é que o desenvolvimento da consciência prosódica, isto é, a 

operação mental consciente das propriedades suprassegmentais da fala, facilite o aprendizado 

da leitura, pois influencia diretamente na interpretação sintática dos períodos no texto. O 

objetivo específico é observar a capacidade de identificação da correlação dos padrões dos 

contornos melódicos do português brasileiro com suas respectivas funções pragmáticas. As 

variáveis independentes desse experimento são funções pragmáticas dos sintagmas 

entoacionais, a saber: declaração, comando e pergunta (Maria, 2014: 7). As variáveis 

dependentes são tempos médios de resposta e índices de decisão. Espera-se que os participantes 

adultos consigam realizar a correlação correta, mesmo sem o aporte linguístico claro e que 

demorem pouco tempo para se decidirem. É urgente que a universidade adentre os muros da 

escola para vir a conhecer as demandas escolares, podendo vir, baseando-se em evidências, a 

contribuir para a melhoria do ensino na Educação Básica no Brasil. 
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CURSO TEMPORAL DE PROCESSAMENTO DE ITENS COM AMBIGUIDADE 

LEXICAL POR HOMONÍMIA E POLISSEMIA 

Autora: Graziele Soares 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

O presente trabalho visa relatar o inicio de um programa de experimentos que objetivam 

analisar o curso temporal de processamento de itens com ambiguidade lexical por homonímia 

e polissemia. Para isso, exploraremos, em português, questões relativas ao semantic 

committmment (comprometimento semântico) investigadas em inglês por Frazier & Rayner 

(1990; 1999), que descobriram, utilizando a técnica de rastreamento ocular  (a mesma que 

usaremos neste primeiro experimento, juntamente com a técnica off-line de escolha 

forçada), que o processamento de homônimos ocorre diferentemente do de vocábulos 

polissêmicos.  

Segundo os autores, os vocábulos homônimos são processados com 

comprometimento semântico imediato a um sentido específico, enquanto que os vocábulos 

polissêmicos permitiriam deixar a interpretação não especificada, sem comprometimento 

imediato a um dos sentidos, já que esses vocábulos possuem traços comuns que podem 

servir como contribuição para o significado composicional da frase. Pesquisas como a de 

Klein e Murphy (2001; 2002) se apresentam divergentes, pois os autores não encontraram 

evidências que sugerissem que o processamento de palavras polissêmicas e palavras 

homônimas se desse de maneira diferente, apontando, desse modo, similaridades no custo de 

processamento dos vocábulos. 

Neste sentido, nos questionamos qual tipologia apresentaria maior custo de 

processamento? E qual apresentaria o menor? O comprometimento semântico do falante 

dependeria ou não do compartilhamento de semas? O sentido literal das palavras polissêmicas 

seria acessado mais rapidamente do que o sentido metafórico? 

Outros trabalhos como o de Frisson e Pickering (1999) analisaram o processamento de 

expressões metonímicas em comparação com as expressões literais, questionando se os 

significados denotativos seriam ativados mais rapidamente do que os sentidos literais. 

Em Português Brasileiro (PB) encontramos trabalhos como o de Marques (2011) que 

defendeu que o acesso lexical  das expressões idiomáticas ocorre  primeiro no significado literal 

para, posteriormente, ter sua ocorrência no sentido idiomático, e de  Ribeiro e Ricci (2017)  que 

analisaram o processamento psicolinguístico de metáforas nominais em PB, e a partir de um 
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estudo de leitura automonitorada concluíram que o sentido metafórico é processado tão 

prontamente como o sentido literal. 

Em nosso experimento, os participantes serão expostos a sentenças com o formato “X - 

verbo de ligação - particípio”, em que X corresponde ao vocábulo ambíguo, como em “A vela 

está guardada”. Para cada sentença experimental apresentaremos dois contextos, um para cada 

sentido. Utilizando o exemplo anterior, apresentaremos para a sentença em questão o contexto 

1 (“A vela está guardada porque não vamos velejar hoje”) e o contexto 2 (“A vela está guardada 

no armário caso falte luz”). 

Os participantes terão seus movimentos oculares gravados pelo rastreador ocular 

Eyelink 1000 enquanto lêem as sentenças na tela do computador e, em seguida, responderão as 

questões interpretativas relacionadas ao que leram. 

Espera-se que os vocábulos da condição ALH (Ambiguidade Lexical por Homonímia) 

sejam processados mais rapidamente, pois haveria comprometimento semântico do falante com 

um dos sentidos. No que tange os vocábulos da condição ALP (Ambiguidade Lexical por 

Polissemia), os semas compartilhados atrapalhariam o comprometimento semântico, de modo 

que a escolha fosse mais custosa e o tempo médio de processamento maior. Além disso, os 

falantes acessariam mais prontamente o sentido literal dos vocábulos  polissêmicos do que os 

sentidos metafóricos. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-INFERENCIAL E O USO DOS CONECTIVOS EM 

RELAÇÃO DE CAUSA: UM ESTUDO DE PROCESSAMENTO DA LEITURA 

Autora: Sabrina Santos 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Co-orientadora: Daniela Cid de Garcia 

Este trabalho apresenta dois experimentos no âmbito da Psicolinguística Educacional. A 

saber, um teste de julgamento de escolha forçada e um experimento de rastreamento ocular que 

avaliam o uso dos conectivos porque e já que e processamento sentencial envolvendo raciocínio 

lógico-inferencial dedutivo, como em (1), e abdutivo, como em (2):  

 

(1) A estudante recebeu os parabéns porque/já que ela conseguiu sucesso no exame do 

ENEM. 

 

(2) A estudante escreve textos bons porque/já que ela conseguiu sucesso no exame do 

ENEM.  

 

As perguntas que norteiam o estudo são: i) qual o papel dos conectivos nesses diferentes 

tipos de raciocínio?; ii) como leitores processam sentenças desse tipo? e iii) em que medida 

podemos afirmar que o ensino formal atua no desenvolvimento do raciocínio-lógico na leitura. 

As sentenças em (1) e (2) possuem relação de causa estabelecida entre suas respectivas orações. 

No entanto, os processos que regem a computação de cada uma delas pertencem a componentes 

linguísticos distintos: em (1), à semântica, e, em (2), à pragmática. O raciocínio dedutivo, em 

(1), estabelece causação de forma direta por meio da computação dos conteúdos semânticos das 

sentenças. O raciocínio abdutivo, em (2), estabelece a relação de modo indireto. É possível 

afirmar, portanto, que em (1) temos um processo de acarretamento e, em (2), de implicatura.  

Primeiramente, verifiquei se haveria diferenças no uso do porque e do já que – 

tradicionalmente tratados como conectivos de causa – ou seja, se são utilizados nos mesmos 

contextos ou se existe preferência de uso de acordo com tipo de raciocínio lógico-inferencial. 

Para responder a essa pergunta, foi aplicado um teste de julgamento de escolha forçada a 

estudantes do Ensino Fundamental (EF) e do Ensino Superior (ES). A predição para o ES era a 

de que já que é preferencialmente empregado em contexto de causa indireta, como em (2), 

enquanto porque, em contexto de causa direta, como em (1). Por outro lado, os estudantes de 

EF não seriam sensíveis à diferença de uso do já que, utilizando porque em ambos os contextos. 

Os resultados indicaram que estudantes de EF, realmente, têm preferência significativa pelo 
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conectivo porque independentemente do contexto lógico-inferencial (64, 4% para causa direta 

e 64,6% para causa indireta). Por outro lado, os estudantes de ES apresentaram, de forma 

significativa preferência, pelo operador já que em causação indireta e por porque em causação 

direta (56,3% e 63,30%, respectivamente). A hipótese era a de que estudantes do EF por ainda 

estarem em fase de aquisição da modalidade escrita, não seriam sensíveis a diferença entre os 

processos inferenciais, como vistos em (1) e (2). Esse contraste exige mecanismos de 

processamento da leitura que ainda não foram plenamente adquiridos por este grupo, como o 

reconhecimento do operador já que e a realização do percurso do raciocínio abdutivo presente 

na sentença.  

Sob à perspectiva do processamento da leitura, está em fase de finalização um experimento 

de rastreamento ocular em que serão analisados dados de computação on-line da leitura. Nesse 

experimento, espera-se encontrar diferenças entre os fatores linguísticos (i.e. conectivos e tipo 

de raciocínio lógico) e o fator grupo (EF vs ES), como apontado pelo teste de julgamento de 

escolha forçada. As predições sobre esse experimento residem, principalmente, na maior 

dificuldade de processamento para as relações de causação indireta, que no caso do ES devem 

ser facilitadas pela presença do operador já que. Para o EF, espera-se que as sentenças com 

causa indireta não sejam computadas mais custosamente. Por terem menos experiência leitora, 

os mecanismos pragmáticos desses estudantes estariam em fase automatização na leitura. Os 

estudantes de ES devem, nesse sentido, apresentar mais dificuldades em computar e interpretar 

as sentenças de causa indireta com o conetivo porque, mas não com o já que.  
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O PROCESSAMENTO DAS CONSTRUÇÕES DE TÓPICO-COMENTÁRIO NO 

PORTUGUÊS DO BRASIL 

Autora: Lorrane da Silva Neves Medeiros Ventura 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

A presente pesquisa investiga o processamento de construções de tópico como (1), (2) 

e (3), em comparação com frases sujeito-predicado (4), conforme abaixo: 

 

(1) A garota expulsa, o menino agrediu agora.  (Topicalização) 

(2) A garota expulsa, o menino agrediu ela agora. (Deslocamento à esquerda) 

(3) A garota expulsa, o menino falou palavras duras. (Tópico “estilo-Chinês) 

(4) A garota expulsa o menino do parque. (Sujeito-Predicado) 

 

Podemos observar, acima, que o tópico gerado na frase (1) é fruto de movimento 

sintático, isto é, está vinculado a uma categoria vazia no interior do comentário e exerce uma 

função na oração. Na frase (2), temos a retomada do elemento topicalizado no comentário. Na 

frase (3) temos uma configuração topicalizada diferente, já que o tópico “Teatro” não 

estabelece nenhuma relação argumental com o verbo. Em contraste com essas estruturas de 

tópico, temos (4), que segue a configuração sujeito-predicado. A literatura vem chamando tipos 

como (3) de tópico ‘estilo Chinês’, pois sua estrutura é semelhante ao Chinês. Tal construção 

vem desafiando análises na Linguística Teórica e Descritiva desde que trabalhos clássicos a 

identificaram na década de 1970 (cf. Li & Thompson, 1976) e parece indicar a possibilidade já 

denominada de “estilo cognitivo” na literatura relevante, em que ao invés de se estabelecer a 

relação gramatical entre um sujeito e um predicado, estabelece-se uma relação do tipo tópico-

comentário, em que um tema é lançado, realizando-se sobre ele comentários, sem a necessidade 

de uma posição sintática de onde o tópico poderia haver se movido para a periferia esquerda da 

oração.  

 A partir da classificação tipológica das línguas naturais feita por Li & Thompson 

(1976), formaram-se opiniões distintas por parte dos estudiosos do PB. De um lado, 

desenvolvem-se estudos que consideram o PB como uma língua orientada para a sentença (cf. 

DUARTE ,1996; KENEDY, 2002, 2014), cuja ordem predominante dos constituintes se dá por 

Sujeito - Predicado, como é caso do Inglês e do Português europeu (PE). Em contrapartida, 

estudos defendem que o PB deva ser caracterizado como uma língua orientada para o discurso 

(cf. NEGRÃO, 1990; GALVES, 2001; ORSINI, 2003; KATO, 2006), como o Mandarim, cuja 
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ordem predominante ocorre por tópico-comentário. Uma caracterização mista da língua, isto é, 

considerando que tanto a ordem sujeito-predicado, quanto a ordem tópico-comentário são 

predominantes no PB, também vem sendo considerada (cf. PONTES, 1987; ORSINI e VASCO, 

2007; BERLICK, DUARTE & OLIVEIRA, 2015).  

Neste sentido, com o objetivo de fornecer aportes do processamento psicolinguístico 

para o debate, as estruturas de tópico no PB estão sendo investigadas, com vistas a buscarmos 

evidências experimentais que sustentem a hipótese de que o PB seria, de fato, uma língua mista. 

Para tal, um experimento de rastreamento ocular utilizando a técnica de paradigma de mundo 

visual (VWP) está, no momento, sendo desenvolvido.  

Para aferir a questão, propõe-se que sejam realizados dois experimentos, cada um com 

design 2x2. No primeiro deles, manipulam-se como variáveis independentes os fatores 

Prosódia da 1ª parte (SN1), com dois níveis, topicalização (Top) e deslocamento a esquerda 

(DE) e Prosódia da 2ª parte (após o SN1), também com dois níveis, comentário de 

topicalização (CTop), e comentário de deslocamento a esquerda (CDE). Na segunda parte deste 

experimento, manipulam-se como variáveis independentes os fatores Prosódia da 1ª parte 

(SN1), com dois níveis, tópico “estilo-chinês (TopChin) e sujeito (Suj) e Prosódia da 2ª parte 

(após o SN1), também com dois níveis, comentário de tópico-chinês (CTopChin), e predicado 

(Pred). Optamos por realizar dois experimentos de design 2x2, em vez de um design 4x4.  

Os participantes visualizarão de forma livre, durante 5 segundos, duas imagens que 

podem representar duas possíveis estruturas sintáticas: tópico ou sujeito-predicado. Após os 5 

segundos, ouvirão um áudio contendo uma frase. Essas frases poderão ser nos 4 tipos, de acordo 

com o exemplo do quadro abaixo, que ilustra as condições experimentais. Após o término do 

áudio, os participantes serão instruídos a responderem uma questão interpretativa.  

  

Conjunto experimental: 

A garota expulsa o menino do parque. (Sujeito-Predicado) 

A garota expulsa, o menino agrediu agora. (Topicalização) 

A garota expulsa, o menino agrediu ela agora. (Deslocamento à esquerda) 

A garota expulsa, o menino falou palavras duras. (Tópico “estilo-Chinês) 
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Assim, de acordo com a hipótese adotada, tem-se as seguintes previsões: i) os 

participantes, ao ouvirem um input de tópico irão prever um comentário e olharão para a 

imagem que representa uma sentença de tópico-comentário; ii) os participantes, ao ouvirem um 

input de sujeito irão prever um verbo+complemento e olharão para a imagem que representa 

uma sentença de sujeito-predicado; iii) quando os participantes ouvirem um input de tópico e o 

que vier sem seguida for um verbo+complemento, observaremos efeitos Garden-Path, gerando 

incremento nos tempos de processamento; iv) quando os participantes ouvirem um input de 

sujeito-predicado e o que vier em seguida for um comentário, observaremos também efeitos 

Garden-Path. 
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O EFEITO DA LACUNA PREENCHIDA NO PROCESSAMENTO DE FRASES E A 

CAPACIDADE PREDITIVA DA MENTE  

Autora: Amanda Rocha Araújo de Moura 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Partindo de Stowe (1986), o presente estudo investigará a atuação do processador 

sintático diante de um efeito estritamente sintático, o Efeito da Lacuna Preenchida (ELP). Este 

efeito é um epifenômeno do Princípio do Antecedente Ativo (CLIFTON & FRAZIER, 1989) 

que determina que o parser sintático, ao se deparar com um elemento-Qu movido para a 

periferia esquerda da oração, inicia uma busca pela primeira posição possível de onde esse 

elemento possa ter sido originado, podendo, assim, receber caso e papel temático, tornando a 

frase gramatical. O ELP, por sua vez, ocorre quando, nessa busca, o processador se depara com 

um elemento preenchendo a possível lacuna de onde o sintagma-QU tenha sido originado. A 

ocorrência dessa sobreposição de elementos durante o processamento gera um efeito surpresa, 

acarretando maiores tempos de leitura no sintagma preenchedor da lacuna. O ELP foi observado 

no Português Brasileiro em Maia (2014a) por meio da técnica de leitura automonitorada. O 

autor analisou frases como “[Que livro]i  o professor escreveu a tese sem ler vi antes?”. Neste 

estudo, foi observado que no PB ocorre o ELP, pois quando o parser se depara com o segmento 

[a tese] preenchendo a lacuna após o verbo “escreveu”, maiores tempos de leitura são gerados 

no segmento crítico [a tese]. 

O presente projeto visa um estudo mais aprofundado acerca das estruturações de 

informações escolhidas pelo processador sintático de modo a observar os tipos de estruturas 

que podem induzir olhares antecipatórios através da técnica de Visual World Paradigm (VWP). 

Segundo Ferreira & Lowder (2016), as estruturas informacionais podem ser distinguidas em 

informações novas e velhas, que, por sua vez, guiam o processamento de frases. Dessa forma, 

os autores sugerem que o processamento de informações velhas pode ocorrer de forma 

superficial e, portanto, alguns detalhes das informações poderiam ser perdidos. Por outro lado, 

o processamento de informações novas seria mais custoso por ser o foco principal do 

processamento e seria feito por meio de predições. 

Em Hornby (1974), foi realizado um experimento utilizando imagens e sons. Neste 

estudo foram manipuladas estruturas clivadas. O autor observou que os participantes notavam 

inconsistência semântica quando tal inconsistência se apresentava no foco da oração, ou seja, 

na estrutura clivada. Portanto, este estudo apresentou evidências de que a violação da estrutura 
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informacional pode atrapalhar a compreensão auditiva. Dessa forma, por meio da técnica de 

VWP, podemos observar em que momento algumas estruturas são processadas 

superficialmente e se, portanto, são mais facilmente ignoradas. 

No presente trabalho analisaremos a atuação do processador sintático visando observar 

o mecanismo sintático de postulação de lacunas manipulando estruturas informacionais de 

frases, por meio da técnica de VWP. Para isso, utilizaremos estruturas do tipo clivadas e 

estruturas de tópicos frasais, considerando que essas duas estruturas são capazes de gerar um 

antecedente ativo para postulação de lacunas. Além disso, buscaremos observar possíveis 

efeitos de predição, considerando as expectativas geradas pelo contexto e as movimentações 

oculares nas imagens apresentadas no experimento. Observe as frases a seguir: 

 

(a) Clivada e Lacuna Preenchida 

Contexto: Enquanto voltava para o aeroporto, derrubou algo. 

CP – Foi a bolsa que a menina derrubou a mala ao buscar ontem no aeroporto. 

 

(b) Clivada e Lacuna Não Preenchida 

Contexto: Enquanto voltava para o aeroporto, derrubou algo. 

CN – Foi a bolsa que a menina derrubou ao buscar a mala ontem no aeroporto. 

 

(c) Tópico e Lacuna Preenchida  

Contexto: Enquanto voltava para o aeroporto, derrubou algo. 

TP – A bolsa foi a menina que derrubou a mala ao buscar ontem no aeroporto. 

 

(d) Tópico e Lacuna Não Preenchida  

Contexto: Enquanto voltava para o aeroporto, derrubou algo. 

TN – A bolsa foi a menina que derrubou ao buscar a mala ontem no aeroporto. 

 

Nas frases acima, o contexto é nulo, ou seja, não está evidente o sujeito da oração e nem 

o objeto. Além disso, as frases em (a) e (c) estão em contexto sintático que caracterizam o Efeito 

da Lacuna Preenchida, ao contrário das frases (b) e (d) que não caracterizam tal efeito. Nas 

frases (a) e (c), utilizamos uma estrutura clivada e uma estrutura de tópico, respectivamente, 

para verificar se a postulação de lacunas gerada por ambas as estruturas é processada de forma 

superficial quando o foco da clivada não está no antecedente ativado por essas estruturas. 

 Nossas previsões são de que estruturas em que o foco informacional (clivadas) ocorre 

no objeto (possível preenchedor de lacuna no primeiro verbo), como CP e CN, o elemento 

crítico será mais custoso de ser processado em frases como CP. Podendo, assim, evidenciar o 

Efeito da Lacuna Preenchida em estruturas clivadas. Em estruturas com tópico, como TP e TN, 

espera-se que o processamento do elemento crítico nas frases de estrutura TP seja mais custoso, 
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ocorrendo, assim, o ELP em estruturas de tópico. Na comparação CP e TP, espera-se que o 

ouvinte olhará por mais tempo no elemento crítico nas estruturas CP pois o foco informacional 

ocorre no objeto preenchedor de lacuna. Diferentemente, em TP, o foco ocorre no sujeito e, 

portanto, o processamento do elemento crítico (aquele que está preenchendo a lacuna do 

elemento pré-ativado no tópico) poderá ocorrer de forma superficial. Na comparação CNxTN, 

entretanto, os participantes levarão maior tempo para processar as estruturas TN, pois o foco 

informacional ocorrerá no sujeito. Estruturas como CN saciarão de forma mais rápida as 

expectativas dadas pelo discurso neutro. Assim, nesse estudo, buscaremos compreender como 

violações de estruturas informacionais (manipulando o ELP) podem influenciar na 

compreensão auditiva e identificação de imagens.  
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“ANTES DE” E “DEPOIS DE”: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSAMENTO DE 

PERÍODOS COMPOSTOS 

Autora: Sara Bezerra dos Santos Ribeiro 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

Estudos revelam que a representação mental da ordem dos eventos geralmente 

corresponde à ordem cronológica em que os eventos ocorrem em situações do mundo real (van 

der Meer et al, 2002). Quando conectamos eventos utilizando conjunções como “antes de” e 

“depois de” podemos expressar o tempo de maneira cronológica ou reversa. Smith & McMahon 

(1970) afirmam que existe preferência pela oração principal em relação à oração subordinada 

em períodos compostos por before e after, em inglês. Ribeiro (2017), utilizando comandos 

contendo “antes de” e “depois de”, mostra que leitores considerados estruturantes (Hyöna, 

Lorch & Kaakinen, 2002) prestam mais atenção na oração principal do que na oração 

subordinada, confirmando a hipótese da oração principal. No presente estudo, propomos um 

experimento de rastreamento ocular, usando um design 2x2, em que manipulamos a posição 

das orações (primeira posição vs segunda posição) e a escolha dos conectivos (antes de vs 

depois de). As seguintes condições foram geradas:  

 

(1) [Antes Primeira Posição]: Antes de a menina comer a bala, ela bebeu o suco. 

(2) [Depois Primeira Posição]: Depois de a menina beber o suco, ela comeu a bala. 

(3) [Antes Segunda Posição]: A menina bebeu o suco antes de ela comer a bala. 

(4) [Depois Segunda Posição]: A menina comeu a bala depois de ela beber o suco. 

As variáveis dependentes foram o tempo total de fixação nas áreas críticas e o índice de 

respostas corretas para as perguntas interpretativas.  A nossa hipótese foi a de que a oração 

principal carrega em si a ideia principal do período, dessa forma, a previsão foi de que essa 

oração apresentaria tempos de fixação mais elevados do que a oração subordinada. Os 

participantes do experimento foram alunos de graduação da Faculdade de Letras com idades 

entre 18 e 25 anos. Os resultados mostraram preferência pela oração principal, conforme 

previsto. A oração principal de todas as condições teve atenção especial e mostrou tempos de 

fixação superiores em comparação à oração subordinada. Curiosamente, a oração principal na 

segunda posição (3) e (4) apresentou tempos de fixação mais altos do que a oração principal na 

primeira posição (1) e (2), independentemente do conectivo usado. As orações subordinadas na 

primeira posição (1) e (2) apresentaram mais fixação do que quando estavam na segunda 
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posição. Esses resultados podem ser explicados pelo fato de que quando o período era iniciado 

pela oração subordinada, já havia as informações necessárias sobre como os eventos deveriam 

ser ordenados. Isso ocorre porque conectivos temporais, como “antes” e “depois”, têm o papel 

semântico de ordenar eventos, assim, essas informações deveriam ser mantidas na memória de 

trabalho até que os leitores terminassem de ler todo o período. Os índices de respostas corretas 

foram maiores para perguntas sobre períodos em que a ordem e menção dos eventos eram 

correspondentes.  
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PROCESSAMENTO LINGUÍSTICO INFANTIL COM GRAMÁTICA NÃO-GU: UM 

ESTUDO EXPERIMENTAL 

Autora: Mayara de Sá Pinto 

Orientadora: Aniela Improta França 

Duas correntes teóricas divergentes buscam explicar a aquisição de linguagem pelas 

crianças: o conexionismo e o gerativismo. A principal divergência entre tais projetos envolve 

os mecanismos cognitivos pelos quais as crianças adquirem uma língua – se por processos 

gerais de analogias e processamentos em rede (hipótese conexionista) ou se por conhecimentos 

especificamente linguísticos e inatos (hipótese gerativista). Outra divergência está relacionada 

à especificidade de domínio da linguagem. Para os conexionistas, a aprendizagem cognitiva 

pode ser explicada através da técnica de modelagem computacional baseada em apreensão de 

padrões e generalizações (RUMELHART, HINTON, MCCLELLAND, 1986). Nisto está 

implicada a ideia de que uma língua nova poderia surgir simplesmente como reflexo de certos 

padrões estatísticos, sem quaisquer outras exigências a serem atendidas. Assim as línguas 

poderiam diferir umas das outras de maneiras imprevisíveis, visto que um sistema de regras 

combinatórias seria suficiente para o surgimento de uma nova língua humana 

(MACWHINNEY, 2001). Por outro lado, pesquisadores que defendem a teoria da Gramática 

Universal entendem que esse é um ponto de vista reducionista do processo de aquisição, um 

simples processo de estímulo-resposta que ignora o aspecto inato dos conhecimentos 

linguísticos ou dos mecanismos subjacentes e específicos que permitem a aquisição de uma 

língua. A fim de contribuir a essa discussão, proponho um estudo de base experimental cujos 

resultados possibilitem debater se línguas humanas impossíveis existem ou o que tornaria uma 

língua impossível (discussão proposta por Andrea Moro, no livro Impossible Languages, 2016). 

A teoria da Gramática Universal (GU) é postulada pela Teoria Gerativa (Chomsky, 

1957) a partir da observação de que as línguas existentes possuem muito mais semelhanças que 

diferenças entre si. Isso vai de encontro à ideia de que a estrutura de uma determinada língua 

possa surgir espontaneamente e ao acaso a partir de um conjunto aleatório de possibilidades 

que se estabelece através do uso (cf. MORO, 2016). 

A proposta da GU se trata de uma perspectiva biolinguística da linguagem, para a qual 

a GU seria um componente inato, fazendo parte da nossa conformação genética. Voltamos, 

portanto, nosso interesse investigativo a um conhecimento inato, reconhecido a partir da 

retomada do “problema de Platão”, o qual enseja a hipótese de padrões estruturais instintivos 
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relacionados à linguagem, possibilitando a aquisição de uma língua natural em tão pouco tempo 

pelas crianças, mesmo sem nenhum tipo de ensino formal. Nos anos 80, em conformidade com 

a GU, é formulada a Teoria de Princípios e Parâmetros. Os princípios seriam regras universais 

que se encontram em todas as línguas e os parâmetros, as possibilidades que a GU admite, tendo 

valores fixados com base nas evidências de uso concreto da língua pelo meio em que a criança 

está inserida. Um exemplo de Princípio é a organização sintagmática hierárquica das línguas 

naturais. Já a ordem em que os sintagmas aparecem em uma sentença é variável entre as línguas. 

Isso configura uma marcação paramétrica para o Princípio exemplificado (CHOMSKY, 1981). 

Retomando as teorias em concorrência sobre o processo de aquisição e a especificidade 

de domínio da linguagem, o objetivo desse estudo é apurar se ainda no período crítico é possível 

estimular crianças de 5 a 7 anos com uma língua artificial que apresente uma estrutura que viole 

um princípio da GU (doravante língua não-GU). A ideia é propor um experimento 

psicolinguístico que busque aferir esse aprendizado, em comparação com o aprendizado de 

estruturas de língua parametricamente diferentes do português. 

A princípio, o experimento contaria com um design 2x2, cujas variáveis independentes 

seriam: 1) a natureza da sentença: GU ou não-GU e 2) a complexidade linguística: estrutura 

complexa (com maior hierarquia estrutural) e estrutura menos complexa. A ideia é trabalhar 

com dois grupos de crianças. Um grupo ouvirá sentenças do português (Grupo 1) e outro grupo 

ouvirá sentenças de uma língua parametricamente diferente – a língua tenetehára, do povo 

Guajajara do Maranhão (Grupo 2). Seguem abaixo exemplos de frases do experimento do 

Grupo 1. 

Variáveis independentes: 

 GU Não-GU 

Menos complexo O leão a onça caçou. O leão caçou a não onça. 

Mais complexo A onça foi caçado pelo leão. O leão sido caçou a onça. 

 

Observaremos variáveis como prosódia, animacidade e pragmática para que não 

enviesem o experimento. A necessidade de se testar uma língua não conhecida pelas crianças 

se dá também pelo fato de que, conhecendo o português, as crianças possam formular um 

processamento por paráfrase. Por outro lado, se trabalharmos com itens lexicais e sintaxe 

diferentes da conhecida por elas, temos a chance de investigar as potencialidades do período 

crítico e averiguar se existe diferença no processamento de uma língua parametricamente 

diferente, mas que obedece a princípios da GU, e uma língua que viola algum desses princípios. 
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Um pré-teste de pareamento de sentença e figura será feito a fim de observar a reação das 

crianças às sentenças do experimento em português. 
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ESCREVENDO E ESPELHANDO: UM ESTUDO PSICOLINGUÍSTICO ACERCA 

DA ALFABETIZAÇÃO 

Autor: Sammy Cardozo Dias 

Orientadora: Aniela Improta França 

Ao tratar da relação entre o cérebro e leitura, Dehaene (2012) propõe que a leitura é uma 

ferramenta cultural e como tal tem o seu desenvolvimento sujeito a uma organização cerebral 

específica. Para que essa organização passe a existir haveria uma alteração na arquitetura 

neuronal inata que usamos na identificação de objetos e faces, por exemplo. Assim, essa função 

cerebral seria reciclada para acomodar os atributos da palavra escrita, absorvidos culturalmente 

e, logo, representados no cérebro. Como as regiões occipitais não são específicas da leitura, 

elas passariam por esse processo de readaptação, a reciclagem neuronal, que as tornam capazes 

de desempenhar um papel relevante para o processo de desenvolvimento da leitura e para o 

processo de alfabetização em si, que é a análise visual das palavras. Dentro desse processo, num 

primeiro momento, ainda com o sistema visual em desenvolvimento, o bebê, quando vê letras, 

tenta reconhecê-las como se fossem objetos e faces, já que, nos primeiros meses de vida, o 

sistema visual do bebê é sofisticado a ponto de reconhecer objetos e observar sua 

movimentação. No fim do primeiro ano de vida, as crianças conseguiriam distinguir objetos 

por seu contorno, textura ou organização interna.  

Nosso sistema visual é capaz ainda de outras façanhas. Para processar e, 

consequentemente, reconhecer objetos e faces, o sistema visual da criança faz uso de uma 

propriedade que a permitem simetrizar as informações na forma de espelho, facilitando o 

processamento do estímulo. Ao simetrizar os objetos e faces, que possuem uma matriz de traços 

com contornos e características idênticas, o sistema visual recicla-se, como defende a hipótese 

da reciclagem neuronal, a fim de desenvolver a leitura. Esse processo, o entanto, torna-se ainda 

mais custoso para a criança durante o processo de alfabetização em função do fenômeno do 

espelhamento ou da escrita espelhada. Como a criança simetriza as informações de objetos e 

faces na forma de espelho, ela associa essa simetria ao reconhecimento de letras, que são 

distintas em termos dos traços que as definem. Essa é a razão pela qual todas as crianças 

cometem erros, no início de sua aprendizagem. São os erros de leitura e de escrita espelho. Para 

elas, as letras “b” e “d” ou “q” e “p” não são senão um e o mesmo objeto sob dois ângulos 

diferentes, consoante ocorre com as faces. Por outro lado, o desenvolvimeto da leitura e o 

domínio da escrita exigem que a criança ultrapasse esse “estágio do espelho” e desaprenda a 
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generalização por simetria. Isso ocorre com o tempo e de maneira processual e é essencial para 

que ela desenvolva o seu processo de alfabetização. 

Neste trabalho, então, cujo foco é o espelhamento, trata-se a alfabetização sob o seu viés 

neurocognitivo. Para tanto, leva-se em consideração uma interface entre a linguística e a 

neurociência da linguagem, sobre a qual recaem investigações de fenômenos relacionados ao 

processo de alfabetização, a partir de aspectos do funcionamento do cérebro, como é o caso 

fenômeno do espelhamento – ou da escrita espelhada -, foco deste trabalho. A questão teórica 

que ganha relevo e torna-se objeto de investigação aqui é como se dá a manifestação e a 

caracterização do espelhamento em crianças pré e alfabetizadas? De que maneira esse 

fenômeno pode impactar o processo de alfabetização da criança?  

Assim, nossos objetivos ao proceder este estudo experimental são dois. O primeiro deles 

é caracterizar as etapas que marcam o início e o fim do fenômeno do espelhamento. Já o 

segundo é propor uma discussão acerca do seu impacto no processo de alfabetização da criança. 

A hipótese que nós testaremos serão duas. A primeira delas é que o fenômeno do espelhamento 

seja um estágio normal do desenvolvimento da leitura e da escrita da criança, pelo qual 

passariam todas ou quase todas as crianças em processo de alfabetização, ao simetrizar as 

informações para processá-las. A segunda hipótese é a de que, durante o curso desse 

desenvolvimento, elas ultrapassariam esse estágio e começariam a distinguir corretamente todas 

as letras do nosso alfabeto. A nossa previsão é que, em crianças menores, o fenômeno do 

espelhamento seja mais evidente e que, com o tempo e de maneira processual, as suas 

manifestações diminuam até ficarem mais cada vez mais escassas nas crianças maiores.  

Construída sob a técnica da produção elicitada, a tarefa a ser executada pela criança 

prevê 6 etapas a serem aplicadas pelo próprio pesquisador, cada uma delas terá um comando 

distinto, totalizando 6 comandos, os quais são (i) escreva o próprio nome, (ii) faça um ditado, 

(iii) copie um desenho e (iv) copie uma frase, (v) copie outro desenho e (vi) copie outra frase. 

No caso do ditado, para cada faixa etária será apresentado um material diferente: as crianças de 

4 anos farão um ditado com letras; as de 5 anos farão com palavras de duas sílabas, as de 6 e 7 

anos farão com palavras de três sílabas e as de 8 anos farão com frases. Para realizar a tarefa, 

cada criança receberá folhas de papel do tipo A4 em branco e lápis preto de grafite. Todas as 

crianças serão testadas individualmente e numa sala fechada e silenciosa. Ruídos externos serão 

controlados. Cada seção durará em torno de 10 minutos e será filmada. Os participantes da 

testagem serão crianças de 4, 5, 6, 7 e 8 anos, 10 de cada faixa etária, 50 no total, divididas em 

grupos de acordo com a idade e selecionadas em escolas públicas da Educação Infantil e do 
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Ensino Fundamental da Prefeitura de Mesquita, na região da Baixada Fluminense. Na tarefa a 

ser executada por cada criança, haverá 6 etapas e para cada etapa será apresentado a ela um 

comando diferente, como (i) escreva o seu nome, (ii) faça o ditado, (iii) copie o desenho e (iv) 

copie a frase, por exemplo. Cada comando, por sua vez, terá um material distinto. 

Referências 

DEHAENE, S. Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade de ler. 

Trad. Leonor Scliar-Cabral. Porto Alegre: Penso, 2012. 

 

WALSH, V. ET ALII. The effects of visual cortex lesions on the percepction of rotated shapes. 

In Journal Behavioural Brain Research, vol. 76 (1-2), pp. 127-142, 1996. 

  



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
143 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

O PROCESSAMENTO DA CORREFERÊNCIA PRONOMINAL: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE PB E INGLÊS 

Autora: Ana Luiza Henriques Tinoco Machado 

Orientadora: Aniela Improta França 

Co-orientador: Marcus Antonio Rezende Maia (UFRJ) 

O foco deste trabalho é a influência da semântica verbal no processamento da 

correferência em sentenças como as dos exemplos a seguir, que alternam pronomes plenos e 

categorias vazias na retomada do antecedente:  

 

(i) O frentista chamava o cliente enquanto ele/___ tomava a água no posto. 

(ii) O frentista chamava o cliente enquanto ele/___ conferia o motor no posto. 

(iii) O frentista chamava o cliente enquanto ele/___ pagava a conta no posto. 

 

Carminati (2002) propôs, para o italiano, a complementaridade entre o pronome 

preenchido e o pronome nulo. No entanto, defendemos aqui que estender essa noção de 

complementariedade para um parâmetro – pronome Vs pro – não deveria ser uma aplicação tão 

trivial assim.  

Em Machado (2016) e Machado et al (no prelo) a existência de dois tipos de fatores 

ocorrendo com cada tipo de sentença: 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 memória.  

Tentando definir melhor a especificidade do domínio sintático de cada tipo dessas 

expressões, o quanto ele é autônomo e de quando ele seria influenciado por vieses semânticos 

e pragmáticos, estamos organizando testes com a metodologia a partir da técnica de eyetracking 

e já temos os resultados da pesquisa desenvolvida durante o estágio doutoral. Foi rodado um 

experimento de leitura auto-monitorada em inglês. 

Assumimos três hipóteses: (i) a operação de estabelecimento da correferência 

intrassentencial comumente se envolve em ambiguidade e a resolução da ambiguidade é 

multifatorial; (ii) durante a resolução, as restrições sintáticas, como a computação da categoria 

vazia são aplicadas primeiro e; (iii) informações contextuais entram ao longo da computação e 

se somam às restrições sintáticas.  
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No momento, estamos aplicando o último teste de eyetracking para continuarmos 

investigando os vieses semânticos do verbo, se e em que medida eles podem influenciar no 

processamento da correferência pronominal. 
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PROCESSAMENTO SINTÁTICO EM CEGOS: UMA REFLEXÃO SOBRE O PESO 

DE DIFERENTES MÓDULOS COGNITIVOS 

Autora: Emily Silvano 

Orientadora: Aniela Improta França 

Coorientadora: Aline Manhães 

A leitura advém de uma especialização neurológica após instrução formal dos sistemas 

de escrita. Esse aprendizado requer empenho de diversas cognições para obter sucesso. Apesar 

dos esforços individuais de alunos e professores há uma crise educacional real no Brasil.  

Silvano (2018) encontrou dados significativos de pouca proficiência leitora em alunos 

do Ensino Fundamental de uma escola pública na cidade de Niterói/RJ. Os achados sugeriram 

alto grau de desengajamento dos alunos em leitura de frases com ambiguidade temporária, e 

até mesmo frases sem ambiguidade, de complexidade menor. Apesar de a simples detecção do 

desengajamento ser parâmetro relevante para a reflexão sobre as condições atuais da política 

educacional no país, é preciso aprofundar a análise. O estudo foi realizado com alunos videntes, 

entretanto, estudos de ressonância magnética funcional tem mostrado alto desempenho de 

participantes cegos em tarefas de memória videntes (Cohen et al 2010; Alary, 2009; Amedi et 

al, 2003; Bliss et al 2004; D'Angiulli A, Waraich P 2002).  

Desta forma, a ideia do estudo atual é discriminar os componentes do desengajamento: 

problemas de decodificação grafema-fonema, de processamento ou de memória? 

Os questionamentos iniciais são se: (i) a capacidade de memória se reflete no 

processamento de sentenças; (ii) haveria interferência, significativa, desse e outros módulos 

cognitivos na linguagem a ponto de diferenciar cegos e videntes; (iii) se a cognição leitora de 

indivíduos cegos apresenta a vantagem cognitiva de uma memória diferenciada adquirida 

durante os tempos de cegueira devido a plasticidade neuronal. 

Quais são as especializações realizadas pelas pessoas cegas durante a aquisição e 

desenvolvimento da capacidade leitora? As hipóteses norteadoras são de que há diferenças na 

neurofisiologia da leitura em cegos congênitos e videntes, assim como há contrastes no 

processamento auditivo de linguagem entre essas populações. Também que o padrão dos 

potenciais relacionados a eventos dessas populações será diferente. E que pessoas cegas terão 

maior engajamento na leitura e, logo, chegarão mais rapidamente à resolução de ambiguidades 

sintáticas do que os videntes.  
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O fenômeno da plasticidade neuronal tem sido objeto de diversos estudos no âmbito 

neurociência. Isso tem contribuído ainda mais para o entendimento da linguagem como uma 

cognição fundamental no processo evolutivo humano. Estudos com participantes cegos tem 

mostrado que na ausência de input visual o córtex occiptal, principalmente a região 

occiptotemporal ventral esquerda (vOTC), se especializa para funções de alto desempenho 

linguístico, tais como: leitura em Braille, geração de verbos a partir de nomes, compreensão 

auditiva de sentenças faladas (SADATO, et al., 1996, 1998; BÜCHEL, et al., 1998a, 1998b; 

RÖDER  et al., 2000, 2002; BURTON et al., 2002a, b; AMEDI et al., 2003; REICH et al., 

2011; WATKINS et al., 2012).  

De forma especializada, o córtex occiptal responde mais à lista de palavras do que sons 

sem significado, e mais à sentenças do que a listas de palavras (BEDNY et al., 2011). Os 

achados de Kim et al. (2017) mostraram que a área visual da forma da palavra (VWFA), em 

cegos, reflete processos semânticos e gramáticos de informações linguísticas vindas do Braille, 

mais do que apenas reconhecimento de letras e palavras, o que não ocorreu em participantes 

videntes. 

O presente estudo almeja pesquisar o processamento sintático em cegos fazendo uso de 

orações com ou sem ambiguidade, com palavras grandes ou pequenas. Utilizando potenciais 

relacionados a eventos linguísticos (ERP-EEG), já que, no estado da arte da pesquisa sobre a 

neurofisiologia da leitura, há uma disputa acirrada duas hipóteses, uma que sustenta uma 

especificidade de domínio (KIM et al, 2017) e outra que defende o sincretismo cognitivo ou a 

sinestesia (SADATO et al,1996).  Pretendemos contribuir para a área, contrastando a 

neurofisiologia leitora de cegos congênitos e leitores videntes. 

Assim prevemos que esse estudo vai ajudar a elucidar que restrições intrínsecas à 

cognição cega e à vidente interagem com a experiência durante a especialização cortical e levam 

ao desenvolvimento de perfis funcionais distintos, embora relacionados.  

O estudo será composto de 18 conjuntos de frases experimentais divididos em 6 versões 

e randomizadas com 36 distradoras em quadrado latino. Os exemplos a seguir demonstram os 

tipos de sentenças a serem estudadas. 
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(2) Conjunto de Frases 

1 1 SNG O estudante informou à colega que ele terminou o dever mas não conferiu o gabarito 

 2 SNP Leo disse à mãe que ele viu o filme mas não leu o livro 

 3 ONG O estudante relembrou à colega que ela terminou o dever mas não conferiu o gabarito 

 4 ONP Leo lembrou à mãe que ela viu o filme mas não leu o livro 

 5 AMG O estudante relembrou ao colega que ele terminou o dever mas não conferiu o gabarito 

 6 AMP Leo lembrou ao pai que ele viu o filme mas não leu o livro 
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LENDO FACES E PALAVRAS: UMA ABORDAGEM PSICOLINGUÍSTICA 

Autora: Isadora Rodrigues de Andrade 

Orientadora: Aniela Improta França 

Alguns comportamentos são atribuídos a uma predisposição genética, pois se 

manifestam sem nenhuma necessidade de instrução ou aprendizado e são reproduzidos por toda 

a espécie, como o movimento de sucção dos recém-nascidos, a capacidade de realizar 

discriminações visuais nos primeiros dias de vida ou o engatinhar do bebê, por exemplo. 

Outros, em contrapartida, são mais facilmente identificados como produto da exposição 

ao meio, uma vez que eles têm caráter facultativo e se estabelecem após processos de 

aprendizagem e instrução explicita, como aprender álgebra linear, dar um nó nos tênis ou ler 

um livro. 

No entanto, ainda que a leitura seja reconhecidamente uma atividade optativa e 

geralmente ensinada e aprendida no contexto social, pesquisas atuais na área da neurociência 

têm revelado a existência de uma circuitaria profundamente envolvida com um estágio 

fundamental à leitura: a decodificação de grafemas – mesmo que o sistema visual humano não 

tenha tido tempo hábil de se adaptar evolutivamente para processar linguagem escrita (Dehaene, 

2012). 

Com o objetivo de examinar como o cérebro humano se organiza para realizar leitura, 

o neurocientista francês Stanislas Dehaene e sua equipe compararam o processamento visual 

de objetos, faces e letras, por meio de estudos de neuroimagem. O grupo verificou uma intensa 

associação entre aspectos das cognições de reconhecimento de faces e objetos e de uma nova 

cognição: o reconhecimento de grafemas, adquirido por meio de instrução explícita durante a 

alfabetização. 

Por circunstância da alfabetização, parte dos neurônios responsáveis pelo 

reconhecimento de faces e parte daqueles que respondem aos objetos é reciclada, ou seja, 

passam a reagir à execução da tarefa de identificação de grafemas. Dessa forma, na hipótese da 

reciclagem neuronal, assume-se que propriedades naturais do sistema nervoso humano podem 

ser utilizadas como suporte para incorporar regularidades que não fazem parte do nosso código 

genético, por não terem tempo suficientemente grande para constituírem uma pressão evolutiva 

forte, a ponto de provocar mudanças absolutas na espécie (Dehaene et al., 2010; Dehaene-

Lambertz & Dehaene, 1994). 
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Resultado da reciclagem neuronal é a formação da Área da Forma Visual da Palavra 

(Visual Word Form Area), que responde preferencialmente às palavras escritas e está localizada 

região occípito-temporal ventral, acomodada dentro do giro fusiforme do hemisfério esquerdo 

do cérebro, entre as áreas de processamento de face e de objetos (Cohen et al., 2000). 

Portanto, aprender a ler gera mudanças na organização anatômica cerebral (Dehaene et. 

al. 2010), impactando diretamente na formação de novas funções cognitivas. Além disso, 

pesquisas evidenciam que o desenvolvimento da leitura também tem efeitos sobre o 

processamento auditivo da fala, criando vínculos consistentes e funcionais de alimentação e 

retroalimentação entre a fonologia e a ortografia. 

Contudo, esses efeitos não se limitam à língua, mas também atingem os processos 

visuais não-linguísticos (Kolinsky & Verhaeghe, 2011). No local da VWFA, aprender a ler 

instaura uma competição com a representação cortical de objetos visuais não-linguísticos. 

Enquanto a VWFA esquerda torna-se cada vez mais sensível às sequências de letras, enquanto 

os indivíduos adquirem a leitura, ela se torna cada vez menos sensível aos rostos, cuja percepção 

torna-se mais lateralizada para a direita, nos indivíduos alfabetizados (Dehaene et. al., 2010). 

Temos, então, nessa frente de trabalho, a possibilidade de verificar, sob a perspectiva da 

psicolinguística, se há correlatos comportamentais para os achados da neurociência. Para tanto, 

realizaremos testes pseudolongitudinais de reconhecimento auditivo e reconhecimento facial, 

que serão aplicados à quatro grupos de crianças de 3 a 7 anos, em fases distintas de 

escolarização: antes, durante e depois da alfabetização. 

Na tarefa de reconhecimento facial, serão apresentadas faces pareadas – manipuladas 

ou não – de pessoas conhecidas e desconhecidas dos participantes. A eles, caberá dizer se os 

rostos vistos são iguais ou diferentes. Já as tarefas auditivas consistem na identificação ou não 

da sílaba ouvida na palavra apresentada e na manipulação de sílabas para a formação de 

palavras. Os resultados preliminares do piloto desta pesquisa serão apresentados.  
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A TEORIA DA MENTE DIGITAL: INTERAÇÃO ENTRE BEBÊS E MÁQUINA 

Autora: Kate Barbara de Mendonça Leal 

Orientadora: Aniela Improta França 

Neste trabalho procuramos discutir a relação entre o desenvolvimento cognitivo, a 

aquisição da linguagem e a interação da criança com as mídias digitais sob a ótica da Teoria da 

Mente (ToM), a capacidade de atribuir a si mesmo e aos outros estados mentais e diferentes 

pontos de vista.  

 Essa habilidade cognitiva (ToM) foi primeiramente proposta na década de 70 com o 

trabalho seminal de Premack & Woodruff (1978), “Does the chimapanzee have a theory of 

mind?”, para investigar a existência ou não de uma Teoria da Mente em primatas. A partir de 

então, o termo passou a ser empregado para descrever uma cognição específica responsável 

pelo desenvolvimento mental que se inicia na infância.   

 A interrelação entre a linguagem e o desenvolvimento de uma Teoria da Mente ganha 

destaque na década de 90, sobretudo com os estudos da Psicologia Desenvolvimentista e da 

Linguística. A articulação entre essas duas áreas de estudo é mediada por de Villiers (2005) ao 

propor que a aquisição da linguagem está relacionada ao desenvolvimento de uma Teoria da 

Mente. Segundo o autor, há uma relação entre atribuição de crença falsa e aquisição de verbos 

epistêmicos – saber, achar, pensar, acreditar, supor.  

O tema clássico da Teoria da Mente também pode ser adaptado para o espaço digital. A 

fim de estudar o “modus operandi” de um aparelho eletrônico – uma série de “comportamentos” 

ou “respostas” com as quais os bebês conseguem prever durante a interação com uma dada 

plataforma eletrônica – o presente trabalho centra-se no campo de investigação acerca dos 

efeitos da interferência das mídias digitais no desenvolvimento das habilidades cognitivas e 

linguísticas em crianças pré-escolares. 

Esses aparelhos são intuitivos para adultos, mas para serem intuitivos para os bebês, e 

parecem que são, os bebês tem que prever os passos do processamento da máquina para que 

eles gerem expectativas de funcionamento na interação. 

Sendo assim, procuramos entender como as crianças representam as possibilidades de 

respostas das mídias digitais com as quais interagem. Como elas constroem as expectativas para 

que essa interação aconteça? Como a criança processa as fases de processamento da máquina 

com a qual ela interage?  
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Este trabalho se justifica, portanto, pelo uso crescente dos recursos tecnológicos pelas 

crianças com facilidade estarrecedora. Ressalta-se que não há ainda estudos mais detalhados 

acerca dessa cognição e sobre os efeitos positivos e/ou negativos para o desenvolvimento 

cognitivo e linguístico dos bebês e crianças pré-escolares. Esse estudo quer se devotar a essa 

área.  
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VERBOS SERIAIS EM WA’IKHANA (TUKANO ORIENTAL): UMA ABORDAGEM 

CONSTRUCIONISTA 

Autora: Bruna Cezario 

Orientadora: Kristine Sue Stenzel  

Coorientador: Diogo Pinheiro (UFRJ) 

Esta apresentação terá como objetivo mostrar os resultados iniciais da minha pesquisa de 

doutorado, que pretende analisar os verbos seriais na língua Wa’ikhana – da família Tukano 

Oriental –, à luz da teoria da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1984, 2001; CROFT, 

2001; BYBEE 2010; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). Uma construção de verbos seriais 

pode ser definida como uma sequência de vários verbos que atuam juntos como um predicado 

simples, sem nenhum marcador de coordenação, subordinação ou qualquer tipo de dependência 

sintática (AIKHENVALD & DIXON, 2006: 1). Verbos seriais são muito produtivos e bem 

reconhecidos nas línguas Tukano Oriental (STENZEL, 2007: 275); nestas línguas, duas (ou mais) 

raízes podem formar uma única palavra verbal. Nos dados abaixo podemos ver que existe uma 

sequência de raízes que recebe um morfema verbal ao final: em (1) -aye que é um evidencial  

(um tipo de sufixo verbal da língua) e em (2) -gʉ, um tipo de nominalizador. 

 

(1) tido yuhkʉsagã kuñaduhkuaye tima pito 

ti-do yukʉsa-~ga kuña-duku-aye ti-~baa pito 

ANPH-SG canoa-DIM estar.no.chão-ficar.em.pé-REP:DIST ANF-igarapé boca.de.igarapé 

‘A canoinha dele estava na boca daquele igarapé.’ 

(2) sheedo dihia, tʉ'osuʉgʉ   

seedo dihi-ʉ-a tʉ'o-sua-gʉ 

devagar descer-VIS.PFV.1-ENF escutar-entrar.no.mato-1/2SGM 

‘Desci devagar, escutando e entrando no mato (seguindo o som do macaco).’ 

 

O arcabouço teórico usado na analise será a Gramática de Construções (GOLDBERG 

1995, 2006; CROFT 2001; BYBEE 2010; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) – modelo 

teórico cujo princípio básico é a ideia de que construções (pareamentos simbólicos de forma e 

significado) são as unidades básicas de uma língua (GOLDBERG, 1995). Para essa teoria, o 

conhecimento linguístico do falante seria um complexo inventário estruturado de construções 

gramaticais, “contendo milhares de unidades simbólicas (isto é, construções gramaticais) de 

todos os tipos: de palavras a padrões entoacionais, passando por esquemas morfológicos, 
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estruturas sintáticas semipreenchidas e padrões sintáticos inteiramente abertos” (PINHEIRO, 

2016: 29). 

Serão utilizados dados primários do ACERVO LINGUÍSTICO-CULTURAL DO 

POVO WA’IKHANA, disponíveis no banco de dados do SOAS, o ELAR – Endangered 

Languages Archive. Também serão utilizados dados do projeto Estrutura Gramatical e Práticas 

Multilíngues Sob a Lente da Interação Cotidiana, os quais ainda não estão disponíveis em um 

acervo público, coletados por mim e outras pessoas da equipe de pequisa em viagens de campo. 

Pretendo nesta apresentação mostrar a diferença entre as construções de verbos seriais 

e outras construções com mais de um verbo, por exemplo, construções com verbos auxiliares. 

Em Wa’ikhana, verbos de movimento ocorrem tanto em construções de verbos seriais quanto 

como verbos auxiliares. Vejamos os seguintes exemplos, com o verbo wa’a ‘ir’: 

 

(1) o'õ aracapa saawa'ali ti.  

~o'o aracapa saa-wa'a-di ti 

DEIC.PROX aracapá fazer-ir-VIS.PFV.2/3 ANPH 

‘Isso ocorreu em Aracapá.’ [O Pajé e o Curupira] 

(2) ko'tei wa'ʉ  

ko'te-gʉ wa'a-ʉ 

esperar-1/2SGM ir-VIS.PFV.1 

‘Fui esperar (caçar) [a cutia].’ [O grito do macaco] 

  

 As duas construções têm estruturas e significados distintos. Em (2), o verbo de ação 

wa’a segue um verbo nominalizado, o que indica um movimento que foi feito para alguma 

finalidade. No exemplo, o falante foi a algum lugar para (com a finalidade de) caçar. Já 

serializações como em (1) indicam que a ação do primeiro verbo foi feita com algum tipo de 

movimento associado.  

Também apresentarei postulações de construções semipreenchidas de verbos seriais na 

língua Wa’ikhana. Verbos de movimento são frequentes no slot mais à direita do verbo, nossa 

hipótese é que poderíamos postular uma construção mais abstrata à qual cada construção com 

um verbo específico de movimento estaria conectada no constructicon. Esta construção teria a 

seguinte forma [V.AÇÃO-V.MOV-SUF.VERBAL] e seu significado seria indicar que uma ação é 

feita com um determinado movimento. 

Também serão apresentados outros objetivos da minha pesquisa, como a análise dos 

processos fonológicos que indicam que um verbo serializado é apenas uma palavra fonológica. 
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Além disso, também comentarei sobre questões que serão trabalhadas na minha próxima 

viagem de campo que será feita em janeiro e fevereiro de 2020.  
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PROCESSOS MORFOSSINTÁTICOS DE NEGAÇÃO NA LÍNGUA WAPICHANA- 

ARUAK 

Autora: Thaygra Manoelly Silva de Pinho 

Orientadora: Kristine Stenzel 

 

A língua Wapichana, língua indígena amazônica, falada na Guiana e Brasil, conforme 

Santos (2006), tem perdido falantes de forma considerável, nesse sentido, o estudo sobre essa 

língua se torna urgente. Por percebemos que a Negação morfológica e sintática dessa língua foi 

pouco descrita e analisada até o presente momento, além de observarmos a relevância da 

negação para a humanidade, visto que “In many ways, negation is what makes us human, 

imbuing us with the capacity to deny, to contradict, to misrepresent, to lie, and to convey irony” 

(HORN, 2010, p. 7). Nesse sentido, esse fenômeno torna-se uma condição em que a linguagem 

humana não pode existir, assim, mostrando-se ser um aspecto universal de todas as línguas 

naturais.  

Apesar da natureza da negação ser lógica e aparentar algo simples, como um operador 

de dois lugares e de dois valores, esse fenômeno é profundamente sutil e complexo. Pois, 

podemos encontrar uma infinidade de advérbios negativos, verbos, quantificadores e afixos, 

além da interação de negação com outros operadores, como exemplo, a interação entre próprias 

negações (HORN, ibid.). Desse modo, os estudos sobre esse fenômeno podem-se tornar um 

problema, estendendo-se para a concordância negativa, incorporação negativa e a ocorrência 

generalizada de itens de polaridade negativa, cuja distribuição está sujeita a princípios de 

sintaxe, semântica e pragmática. 

Nesse sentido, esse estudo pretende fazer uso do Funcionalismo para a descrição do 

uso das partículas “auna’a”e “mana’a” em sentenças imperativas negativas e as mudanças que 

esses elementos causam na estrutura morfológica de algumas classes de palavras; a análise do 

uso de “auna’anaa” e “auna’anii” em sentenças declarativas negativas; e a classificação do 

sistema de negação que o Wapichana utiliza em suas sentenças, conforme Michael (2014). 

Assim, através da pesquisa embrionada, buscaremos responder a seguinte questão: De 

que forma a negação se manifesta na estrutura morfossintática da língua Wapichana? E, para 

chegarmos a uma resposta mais próxima da realidade linguística em questão, temos como 

principal objetivo descrever as estratégias de negação da língua Wapichana através de processos 

morfossintáticos. 
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Nesse sentido, torna-se necessário descrever a ordem que a negação pode se manifestar 

na estrutura sintática dessa língua, através da negação simples (auna’a) e outras possibilidades 

(auna’anaa e auna’anii), além de observar se há mudança em outras classes de palavras se 

usado algum termo de negação; e por fim, observar se a ordem da negação nas classes 

gramaticais interfere no entendimento do falante (julgamento de aceitabilidade). 

A pesquisa a ser realizada é classificada como descritiva de abordagem Tipológica-

funcional, utilizaremos a pesquisa de campo, que será sustentada por teóricos como Santos 

(2006), referência ao tratarmos da língua Wapichana; Horn (2010), Miestamo (2005) e 

Jespersen (1917), que trabalham com a tipologia da Negação, e mais precisamente Michael 

(2014), Giovannetti e Basso (2016), que trabalham com Negação nas línguas Aruak e 

especificamente com Negação na língua Wapichana, respectivamente.  

A coleta de dados será realizada na Terra Indígena Canauanim, localizada no 

município do Cantá- Roraima, através de entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio, 

aplicadas a falantes nativos da língua Wapichana. Os dados serão transcritos, com ajuda de um 

tradutor da língua, e depois analisados. 

Portanto, ao fim de todo o trabalho de pesquisa de campo e análise de dados, este 

estudo busca contribuir com o estudo de Michael (2014) sobre a tipologia da Negação nas 

línguas da família Aruak, com o trabalho de Giovanetti e Basso (2016) sobre a Negação na 

língua Wapichana, além do estudo da gramática da língua Wapichana de Santos (2006). 
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VOGAIS NASAIS BAIXAS: VARIAÇÃO E DERIVAÇÃO NO KANHGÁG DA T.I. 

GUARITA 

Autor: Batista Amaral 

Orientador: Gean Damulakis 

Neste trabalho tratamos de alternâncias em vogais baixas nasais do Kanhgág, realizadas 

na comunidade Nufág e na comunidade Vãnh Pũr Ja, ambas localizadas na Terra Indígena 

Guarita, no município de Redentora, Rio Grande do Sul. Partimos de trabalhos anteriores sobre 

o tema (Wiesemann (2002) e D’Angelis (2007). A primeira autora trata as alternâncias 

vocálicas entre as nasais [)] e [)] como variações da língua, afirmando que a realização de 

uma ou outra depende da predisposição do falante. Já D’Angelis (2007), por sua vez, afirma 

que essas alternâncias têm um valor semântico, distintivo, usado, entre outras coisas, para 

indicar formato do referente em nomes ou de argumentos em verbos. 

  Buscamos, a partir de análise de dados primários, coletados nas comunidades acima 

mencionadas, verificar esse fenômeno. Pudemos perceber que as alternâncias dessas vogais 

nasais no Kanhgág, que ainda envolvem uma terceira vogal [ã], cuja existência já fora 

assinalada por D’Angelis (2007), constituem fonte tanto de variação quanto podem apresentar 

um valor semântico (caráter derivacional). Percebemos que essas alternâncias podem alcançar 

itens lexicais e itens gramaticais, com repercussões distintas para esses grupos. As alternâncias 

de vogais nasais baixas em itens lexicais (nomes e verbos, por exemplo) podem levar a 

diferenciações semânticas associadas ao formato ou à dimensão do referente ou argumento. 

Quando a alternância atinge itens gramaticais (como possessivos, demonstrativos, posposições 

etc.), itens para os quais não pode haver a mesma distinção de sentido, esses elementos podem, 

facultativamente, receber um fenômeno de concordância com elementos lexicais próximos.  

Dessa forma, faremos uma análise quantitativa (percentual) das ocorrências de ambos 

os grupos de palavras, verificando a produtividade da variação e da derivação, nesses casos. 

Com isso, buscamos colocar em evidência tendências variáveis da variedade Kanhgág falada 

na Terra Indígena Guarita, verificando como o fenômeno também pode se constituir em fonte 

de dificuldades para a aprendizagem (e uniformidade) da escrita dessa língua. Dessa forma, o 

resultado de pesquisa também servirá de base para a produção de atividades em sala de aula 

para sanar (ou atenuar) tais dificuldades na aquisição da escrita Kanhgág por parte dos falantes 

que a usam.  
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CONTATO LINGUÍSTICO E INOVAÇÕES LEXICAIS NO KAINGANG 

Autora: Fabiana Alencar da Silva 

Orientador: Gean Damulakis 

Este trabalho visa analisar dois processos de inovações lexicais no Kaingang, originados 

do contato do Português Brasileiro (PB): os empréstimos e as criações endógenas (Damulakis 

& Silva, no prelo). No contexto brasileiro, em muitos casos, a situação de contato do PB, língua 

oficial no país, com as línguas indígenas, causa uma relação assimétrica, que pode gerar 

transformações socioculturais e mudanças linguísticas, como o surgimento de empréstimos e 

de outras inovações lexicais. Esse é o caso do Kaingang – família Jê, tronco Macro-Jê 

(Rodrigues, 1986) – do qual grande parte da população possui um alto grau de bilinguismo e, 

muitas vezes, torna-se monolíngue em PB. Nossa pesquisa tem sido feita a partir da pesquisa 

de campo realizado com os Kaingang moradores das Terras Indígenas de Nonoai e Serrinha em 

2016 e 2018. Durante o levantamento de dados, ao lado de muitos empréstimos encontrados, 

tanto com adaptações fonológicas (por exemplo, aro[j]), quanto diretos (por exemplo, 

bi[s]i[kl]eta ‘bicicleta’, com os segmentos [s] e [l] e o cluster [kl], inexistentes no Kaingang), 

também encontramos o que estamos denominando como criações endógenas (Damulakis & 

Silva, no prelo). Essas criações funcionam como uma expansão lexical utilizando-se apenas de 

recursos da língua criadora, que se mostram alternativos à adoção de empréstimos, em situações 

de contato linguístico-cultural. Um exemplo de criação visto no Kaingang é o caso de goj kron 

fã, (literalmente: “bebedor” de água), para a nomeação dos referentes ‘bebedouro’ e ‘garrafa’. 

Baseando-nos na abordagem Sociolinguística Variacionista (Labov, 1963; Weinreich, Labov 

& Herzog [1968], 2016), através da análise em tempo aparente, temos buscado verificar se há 

uma variação estável entre os empréstimos e as criações endógenas, tomados como processos, 

ou se está em estágio de mudança em curso. Além disso, buscamos nos debruçar por uma 

perspectiva histórica observando como as inovações lexicais analisadas estão sendo inseridas 

no léxico do Kaingang, a partir do contato do PB. Para isso, mostramos uma análise 

comparativa preliminar de alguns dos nossos dados coletados com registros encontrados em 

listas vocabulares, como no Vocabulário da língua bugre (1852), Teschauer (1905) e no 

dicionário de Wiesemann (2002) com os nossos dados coletados com o intuito de mapear as 

possíveis mudanças ocorridas com o efeito do contato linguístico. Desejamos, com a nossa 

pesquisa, suscitar discussões a respeito do léxico do Kaingang que possam contribuir para 

fomentar práticas pedagógicas e produção de material didático que possam fortalecer a 
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variedade Kaingang falada no Rio Grande do Sul, além de colaborar para a manutenção e 

documentação da língua.  
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM COMUNIDADES TIKUNA TRADICIONAIS: O 

CASO DO IGARAPÉ TACANA 

Autor: Bernabé Bitencourt Serra 

Orientadora: Marília Lopes da Costa Facó Soares 

A partir dos conceitos de comunidade de fala e de comunidade de prática, apresentamos 

aqui uma proposta de trabalho para um estudo sociolinguístico de usos da língua Tikuna em 

três comunidades tradicionais desse povo: a) Wa’tchi’i  (‘Pena Preta’); b) Nova Jerusalém , 

aldeia fundada pela igreja evangélica da Missão Tikuna, por sua vez localizada em Filadélfia, 

aldeia bem  mais afastada e próxima, praticamente contígua, à cidade de Benjamin Constant, 

pertencente ao município de  mesmo nome; Da’püne (‘Terra Vermelha’), também chamada de 

Nossa Senhora de Aparecida, nome atribuído pela administração pública  e usado igualmente 

por membros da etnia Tikuna que não são residentes neste local. As três aldeias escolhidas 

ficam localizadas no município de Tabatinga – AM, dentro da Terra Indígena Eware I, em local 

considerado como mítico pelo povo Tikuna.  

Nossa proposta de trabalho inclui a indicação de determinados fenômenos variáveis, ao 

lado do estabelecimento dos parâmetros sociais estratificadores da amostra e representativos 

das comunidades de fala escolhidas, justificando-se a escolha de cada parâmetro ou variável 

social. Ao mesmo tempo, buscaremos indicar a existência ou não de expectativas quanto ao 

comportamento esperado em termos daquele encontrado na literatura. 

  



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
167 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

IRA É DOENÇA: METÁFORAS EMOCIONAIS EM CANÇÕES NO AIMARA DE 

PUNO-PERU 

Autora: Yesenia Verónica Ancco Almonte 

Orientadora: Marília Lopes da Costa Facó Soares 

A visão que ampliou a maneira com relação a linguagem humana mudou em 1980 com 

a obra semear Metaphors we live by de George Lakoff para iniciar esse novo percurso, nesse 

momento a metáfora passou de ser vista de somente uma figura literária ao objeto de estudo da 

Linguística desde uma perspectiva da Linguística Cognitiva. A metáfora conceptual, construção 

fundamental para o entendimento do homem com relação ao mundo. 

Através da história a metáfora foi um tema muito discutido na filosofia, literatura e 

outras áreas, pois a linguagem era compreendida como separada do pensamento. Na atualidade 

sabemos que as construções mais abstratas que temos na mente surgem da experiência que o 

ser humano tem com o mundo. Nesse sentido, metáfora é a projeção de um domínio fonte pro 

domínio alvo, essa forma criativa com que o ser humano constrói para compreender o mundo. 

A metáfora Ira é Contêiner Pressurizado foi estudada por primeira vez em inglês por 

Lakoff e Kövecses (1987), depois surgiram vários pesquisadores em idiomas como: chinês 

King (1989), japonês Matsuki (1995), húngaro (1997), etc. Contêiner (domínio-fonte) é um 

objeto com uma sustância, cuja pressão terá como consequência a pessoa com ira.  Segundo 

Kövecses Irá é Contêiner seria uma metáfora conceptual universal. Na língua aimara 

encontramos outra possibilidade de pensarmos a Ira é Doença, cuja dor é causada pelas ações 

e forma de tratamento das pessoas no seu redor, até o ponto de a pessoa que sofreu aquela dor 

ficar doente. 

No que se refere a presente pesquisa, escolheu-se canções do youtube no link 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfuWdjOAhwQ&t=231s que teve a duração de 22 min. 59 

seg., as cantoras e cantores são aimara da região de Puno, as canções carregam um material 

para uma análise metafórica no discurso periodístico, vejamos os exemplos:  

 

(1) chuymaxa usutu wali ustitu.  

Sig. Lit. Me doi o chuyma (Cerne, núcleo, lugar inespecífico nas plantas, animais ou pessoas).  

Sig. Fig. Estou doente do coração.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfuWdjOAhwQ&t=231s
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(2) kunataraki jachañarusi purt´astay.  

Sig. Lit. Que sera, as lágrimas chegaram.  

Si. Fig. Estou chorando/ triste. 

 

Nessa perspectiva, os objetivos da presente pesquisa são as seguintes: (i) investigação 

das metáforas conceptuais das emoções nas canções aimara da região Puno-Peru na ocorrência 

de metáforas da comunicação verbal e não verbal a partir da Linguística Cognitiva (LC) e (ii) 

descrição dos mapeamentos. 

As hipóteses que norteiam a pesquisa são: (i) a linguagem figurada mediante o uso das 

metáforas é corporificada na mente dos participantes da interação comunicativa; (ii) a estrutura 

das canções em aimara evidencia mapeamentos complexos, gerando metáforas como: ira é 

doença. 
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ANÁLISE DO TOM E DO ACENTO EM GUATÓ SOB UMA PERSPECTIVA NÃO 

LINEAR 

Autor: Dayane Pontes 

Orientadora: Bruna Franchetto 

Coorientador: Andrew Nevins (UFRJ) 

As tipologias sobre a prosódia das línguas do mundo distinguem línguas que são tonais 

de línguas que são acentuais. A definição para línguas tonais leva em consideração, 

basicamente, o fato de que o tom faz parte da composição da forma subjacente do morfema, 

sendo associado à mora, unidade fonológica em que tons são determinados (Hyman, 2006). As 

línguas acentuais, por outro lado, são caracterizadas pela ocorrência de um único acento em 

cada palavra, sendo este determinado na sílaba, unidade fonológica que recebe o acento. Essa 

característica faz do acento uma propriedade obrigatória no nível da palavra (Hyman, 2006). 

Além das línguas acentuais e das línguas tonais, há ainda a categoria “acento-tonal” 

(pitch-accent), que tem sido usado para se referir tanto às línguas com melodias tonais e 

estruturas métricas bem definidas, quanto às línguas sem estrutura métrica, mas com um tipo 

de melodia tonal mais restrita (restricted tone languages). Nesse sentido, Hyman (2006) aponta 

para o fato de que esse termo se refere a tipos de línguas distintas, sugerindo abandonar essa 

classificação e substituí-la pelos valores prototípicos de [±acento] e [±tom].  

Para Hyman (2006), o Inglês e as línguas românicas são línguas tipicamente [+acento][-

tom], enquanto o Mandarim e o Iorubá são línguas [-acento][+tom]. No ponto médio do 

continuum estão as línguas [+acento][+tom] que abrangem diversos parâmetros como: (1) tom 

e acento como sistemas independentes; (2) acento subordinado ao tom; (3) tom subordinado ao 

acento; (4) tom e acento como sistemas codependentes. Portanto, há quatro possibilidades para 

uma dada língua, segundo o autor, uma vez que nem o acento e nem o tom são obrigatórios, 

sendo elas: (1) tone & stress, (2) tone & no stress, (3) no tone & stress e (4) no tone & no stress 

(Hyman, 2006). A língua Kaingang parece apresentar-se como a combinação em (1), sendo 

uma língua basicamente acentual, mas com subsistemas tonais atuando em áreas específicas da 

gramática, como é o caso da flexão verbal (Nascimento, 2016). 

Adair Palácio (1984) realizou a primeira descrição da fonologia, morfologia e sintaxe 

da língua guató, classificando-a como uma língua “tonal, altamente aglutinante, de padrão VSO 

e morfologicamente complexa.” (Palácio, 1984, pg. ix). Para demonstrar a existência de tons 

distintivos em Guató, Pontes (2018) realizou análise acústica dos pares opositivos apresentados 



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
170 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

por Adair Palácio (1984), e prosseguiu com a análise de dados coletados durante o projeto 

Línguas Indígenas Ameaçadas: Pesquisa e Teorias Linguísticas para a Revitalização (Projeto 

Edital Universal CNPq 2015-2018), exemplificados abaixo: 

(a)  

 

Imagem 1: Análise acústica da palavra [gótí] ‘língua, idioma’ 

 

(b)  

 

Imagem 2: Análise acústica da palavra [gótì] ‘piranha’ 

 

As imagens acima mostram a análise, realizada através do Praat, do par opositivo /gótí/ 

‘língua, idioma’ –  /góti/ ‘piranha’. No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 

259.5Hz e o pitch da segunda sílaba é de 256 Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da primeira 

sílaba é de 264.8Hz e o pitch da segunda sílaba é de 140 Hz. Portanto, em [gótí] é possível 

observar a presença de dois tons altos marcados por /´/ em oposição a um tom alto e um tom 

baixo, marcado por /`/, em [gótì]. 

Com base nessas análises, procuro ampliar a descrição do Guató como “tonal” e 

reclassificá-lo com base na proposta de Hyman (2006), que sugere abandonar os rótulos “tonal”, 

“acentual” ou “acento-tonal” para adotar uma classificação com base em valores [±acento] e 
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[±tom]. Para o estudo do tom, analiso palavras isoladas de todas as categorias gramaticais 

existentes na língua a fim de obter dados que revelem o comportamento do aspecto tonal em 

cada uma delas. Para o estudo do acento, observo a recorrência duracional dos pés silábicos, a 

velocidade de fala e demais aspectos que revelem indícios de ritmo acentual na língua.  

Neste trabalho apresento resultados preliminares da pesquisa. Sobre a realização do 

acento, os resultados das análises realizadas até o momento não foram significativos. Sobre a 

realização do tom, foi analisado até o momento um corpus com aproximadamente 60 palavras, 

verbais e nominais. As demais categorias da língua serão abordadas em momento posterior, 

mas, a princípio, o Guató parece apresentar-se como uma língua [+tom], sendo a incidência do 

tom mais acentuada em pares de palavras opositivos do que em palavras que não constituem 

pares opositivos.  
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A ESCRITA INFANTIL DE SURDOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO: A EMERGÊNCIA 

DE PROCESSOS COGNITIVOS DE DOMÍNIO GERAL NA AQUISIÇÃO DE L2 

Autor: João Paulo da Silva Nascimento 

Orientador: Roberto de Freitas Jr. 

A presente pesquisa objetiva apresentar um estudo descritivo de produções escritas em 

Português Brasileiro como Segunda Língua (PBL2) de crianças surdas usuárias de Libras como 

primeira língua (L1). Para tanto, investigam-se textos escritos por esses indivíduos em gêneros 

e tipologias diversas à luz dos processos cognitivos analógicos de domínio geral atuantes na 

aquisição e no desenvolvimento da L2, considerando as condições sociocognitivas de uma rede 

intermediária de construções gramaticais, a qual denominamos interlíngua (Freitas, Soares & 

Nascimento, 2019). Nesse intuito, parte-se do arcabouço teórico da Linguística Funcional 

Centrada no Uso (Bybee, 2008 & 2010; Goldberg, 2006; Perek, 2015; Tomasello, 2003), de 

estudos sobre Interlíngua (Brown, 1994; Freitas, 2011; Odlin, 1989; Selinker, 1972 & 1979) e 

de pesquisas recentes sobre aquisição de PBL2 por surdos em uma abordagem cognitivo-

funcional (Freitas et al, 2018 & 2019; Freitas & Nascimento, 2019; Soares, 2018). 

Consideramos, pois, a gramática como um componente cognitivo emergente da experiência 

linguística do falante, isto é, do uso, e da atuação de processos cognitivos que se aplicam não 

somente à aquisição de conhecimento linguístico. Assim, a fim de consolidar uma interpretação 

coerente aos proponentes aqui aderidos do processo de aquisição e desenvolvimento da escrita 

em PBL2 partindo de situações reais de comunicação, empregou-se uma metodologia que 

compreendeu: i) coleta de dados de textos pertencentes ao Corpus NEIS-UFRJ que foram 

escritos por crianças surdas de perfis sociolinguísticos semelhantes, a saber: faixa etária de 9 a 

13 anos, falantes de Libras como L1, estudantes de escola bilíngue (Libras/Português) e 

frequentadores de tratamento fonoaudiológico e de atendimento educacional especializado em 

língua portuguesa; ii) análise qualitativa e quantitativa de sequências não correspondentes aos 

padrões textuais e construcionais do PB que se refletem em agramaticalidades e/ou desvios 

inibidores da comunicação via PB escrito; iii) proposição de uma taxonomia para esses 

fenômenos prototípicos em vista de suas regularidades; iv) análise da atuação de processos 

cognitivos de domínio geral como viabilizadores das ocorrências registradas. Como hipótese, 

assume-se que esses processos refletem, em primeira instância, a maneira como o conhecimento 

linguístico da L2 se estabelece na mente dos aprendizes, o que parece ser atestado pela ativação 

aparentemente regrada de processos como chunking, associação transmodal e analogia.   
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ENFOCANDO A AQUISIÇÃO DE NOMES E VERBOS DURANTE A 

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS DA VIDEOTECA AA 

Autores: Adryanne Martins e Erick Anciães 

Orientadora: Aniela Improta França 

Coorientadora: Mayara de Sá Pinto 

A aquisição de linguagem é área complexa de pesquisa, seja pelo acesso aos 

participantes, bebês ou crianças pequenas, seja pela metodologia especial ou ainda pela 

adequação das equipes ao cuidadoso cumprimento dos requisitos éticos.   

O presente trabalho sobre a aquisição de nomes e verbos, faz parte do projeto Videoteca 

AA, uma iniciativa do Laboratório ACESIN-UFRJ (http://www.acesin.letras.ufrj.br/) para 

fomentar a área de pesquisa em aquisição de português como L1. A ideia é formar um acervo 

de falas infantis em vídeo, accessível na internet a todos que se interessem por pesquisa em 

aquisição de linguagem. Cada vídeo terá um tema bem específico e contará com uma mostra de 

fala de 30-40 crianças. 

No caso específico do subtema aquisição de nomes e verbos, sabemos que, nas línguas 

naturais, nomes e verbos são categorias universais, marcadas parametricamente. Em português, 

há restrições diferentes sobre a forma como elas ocorrem numa frase, e sobre quais morfemas 

gramaticais podem preceder ou segui-las. Assim, para resolver os problemas de mapeamento 

entre nomes e verbos, as crianças em fase de aquisição de linguagem dispõem de pistas 

sintáticas, além de pistas contextuais que as guiam na atribuição de significado às novas 

palavras que ouvem. (SANCASSANI, 2012; LONGOBARDI et al. 2015). Queremos flagrar 

em vídeo instâncias desse mapeamento. 

O objetivo específico desse tema é oferecer insight sobre aquisição de nome e verbo, 

para que novas pesquisas aconteçam a partir de um início bem informado e inspirado por 

observação linguística realista. O objetivo mais amplo é fomentar a interação entre grupos de 

pesquisa afins, formando uma rede que pode se originar na Videoteca AA. 

A metodologia de eliciação para o vídeo consiste em apresentar à criança uma situação 

em que ela identifique um nome ou verbo já conhecido ou que mapeie um nome ou verbo novo, 

além de uma situação-problema que ela pode solucionar nominalizando um verbo ou 

transformando um verbo em um nome. A interação com cada criança será pontual e será 

filmada, classificada e organizada em um conjunto contínuo de falas de crianças de 2 a 6 anos. 

As situações eliciadoras serão construídas a partir da base de dados Learnmore (GELFGREN 
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2012) que classifica nomes e eventos em três faixas de frequência: (i) muito frequentes (bola, 

boca, gato) (chutar, comer, brincar); (ii) médio frequentes (pia, blusa, chave) (lavar, vestir, 

abrir) e (iii) infrequentes (vaso, martelo, mala) (plantar, martelar, viajar). A contribuição de 

cada criança no vídeo será de 30 segundos em média. Cada vídeo deverá ter cerca de 15 

minutos. 

No presente trabalho, depois de uma rápida revisão de literatura, apresentaremos e 

comentaremos o conteúdo vídeo, e a sua capacidade de embasar decisões sobre temas e 

metodologias possíveis, e sobre a faixa etária mais adequada para o fenômeno que se quer 

estudar. 
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A AQUISIÇÃO DOS PRONOMES “EU, VOCÊ, ELE” POR CRIANÇAS COM TEA: 

UM ESTUDO PSICOLINGUÍSTICO DE PRODUÇÃO 

Autoras: Jéssica Marques, Caroline Leite e Emily Silvano 

Orientadora: Aniela Improta França 

         A questão de como as línguas são aprendidas apareceu na Linguística desde Saussure 

(1916) e depois com Roman Jakobson (1941) como pioneiro na exploração dos universais 

fonológicos. 

         Para a gramática gerativa, a aquisição de linguagem é a capacidade que a criança tem de, 

ao ser exposta a uma língua, sistematizar os dados linguísticos e aprender as regras que 

determinam aquela língua, sendo capazes de produzir, assim, sentenças nunca antes ouvidas ou 

formuladas.  

         Contudo, quando a criança é acometida por alguns transtornos, déficits, lesões, ou 

desvios, eles podem impactar na aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre esses 

transtornos, para esse estudo, concentrar-nos-emos ao chamado Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA), que segundo O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-V) pode ser definido como defasagem persistente na comunicação e interação social, em 

que o sujeito apresenta um padrão restrito e repetitivo de comportamento, interesses ou 

atividades. 

         Associado aos déficits comunicativos, a pessoa com TEA pode apresentar dificuldade 

compreender a intenção do outro, linguagem figurada, metáforas, ou seja, sutilezas do 

fenômeno linguístico ligadas a subjetividade. No que compete ao TEA, é necessário estimular 

a aquisição da linguagem e seu desenvolvimento, a fim de buscar a melhor e mais eficaz 

comunicação para a pessoa com TEA. 

        Durante esta intervenção frequentemente encontramos produções orais onde há 

substituição do pronome pelo nome próprio, inclusive do pronome pessoal do caso reto de 

primeira pessoa do singular (eu). Apesar de ser um achado normal também em crianças 

neurotípicas, dependendo da idade, e da frequência da troca, as pessoas com TEA tendem a ter 

esse dado recorrente por mais tempo do que os neurotípicos.  

        Na linguística, o uso dos pronomes está dentro da área das relações de correferência, que 

é um módulo da linguagem que desempenha um papel crucial na criação da coerência do 

discurso. Trata-se do mecanismo pelo qual duas expressões linguísticas são entendidas como 
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se referindo à mesma entidade. A correferência foi e ainda é um tópico central no campo da 

linguística e da psicolinguística.  

Na presença de transtornos, déficits, lesões, ou desvios a aquisição e desenvolvimento 

da linguagem podem ser impactados, levando a prejuízos linguísticos como no caso do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).  

          A compreensão de como crianças autistas atingem o conhecimento sobre os pronomes, 

em comparação com seus pares neurotípicos, frente a uma interação, tem a contribuir para o 

entendimento de como, nesses casos, ocorre a instauração da subjetividade do sujeito, numa 

perspectiva da linguística e da teoria da mente. 

        Dada relevância do mecanismo de correferência e a prevalência de agramatismo nesse uso 

entre pessoas com TEA, faz-se necessário entender como se dá a cognição dos pronomes nesses 

indivíduos para avaliarmos as implicações desse conhecimento linguístico alterado em um 

campo no qual convergem aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e 

pragmáticos. Ainda dentro do uso de pronomes há um outro detalhe que parece também 

acometer crianças com TEA, que é a inabilidade de uso do pronome  de primeira pessoa eu. A 

unidade da pessoa ou do eu, normalmente está enraizada no eu consciente da 1ª Pessoa, no 

entanto, é uma noção gramatical, definida através do contraste com a 2ª e a 3ª pessoa 

gramaticais.  

         Este estudo tem por objetivo avaliar a aquisição dos pronomes “eu”, “você”, “ele” e “ela” 

em crianças que estão dentro do espectro do transtorno do autismo, em comparação com seus 

pares neurotípicos, frente a uma interação, para assim, entender como, nesses casos, ocorre a 

instauração da subjetividade do sujeito, numa perspectiva da linguística e da teoria da mente. 

         Foi realizado um teste piloto, avaliativo, onde foram avaliados o uso dos pronomes “eu”, 

“tu”, “ele”, “ela” através da produção desses pronomes por duas crianças com TEA de 4 e 6 

anos de idade. 

         Para elicitar a produção, foi criada uma metodologia lúdica, utilizando jogo da memória 

como forma de interação. Acreditamos que apenas através do modelo do jogo é possível obter 

produções satisfatórias para observação do fenômeno, sem a necessidade de solicitação formal 

por parte da experimentadora. Em seguida, foi realizada transcrição da fala de cada criança, e 

posteriormente a análise da mesma.  

         Os resultados preliminares mostraram que a criança de 4 anos realizou mais uso de nomes 

próprios, quando poderia usar pronomes (4 ocorrências), do que a criança de 6 anos (1 

ocorrência). Foi observada, nos dois participantes, a ocorrência de uso do pronome “eu” em 
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situações que deveriam ser usado o possessivo “meu”. Apesar do atraso linguístico que ambos 

possuem, há, aparentemente, um continuum cronológico compatível com a aquisição. O 

próximo passo é realizar, também o teste piloto com pares neurotípicos da mesma idade, para 

contratar os resultados e verificar o uso dos pronomes.      

 

Referências 

 

JAKOBSON, ROMAN. Linguística e comunicação. 1941 

SAUSSURE, FERDINAND DE. Sobre a essência dupla da linguagem: natureza do 

objetodalinguística. In: BOUQUET, Simon; ENGLER, Rudolf (Orgs.). Escritos de 

LinguísticaGeral. São Paulo: Cultrix, p. 23-24. 2004. 

SAUSSURE, F. 1916. Curso de linguística geral. São Paulo, Cultrix. 1970 

SAUSSURE, FERDINAND DE. Outros documentos de Linguística Geral: LinguagemLíngua-

Fala. Escritos de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, p.115-116. 2004. 

SAUSSURE, FERDINAND DE. Notas preparatórias para o Curso de Linguística Geral: 

Língua. Escritos de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, p. 247-248. 2004. 

  



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
179 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

UMA ANÁLISE ESTRUTURAL DAS NOMINALIZAÇÕES EM -ÇÃO DO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Autor: Thiago Nascimento de Melo 

Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros 

Na literatura, há dois tipos amplamente aceitos de nomizalizações: argument supporting 

nominals (doravante AS-Ns) e result nominals (R-Ns) (ROY, SOARE; 2013). Nos AS-Ns (cf. 

1), há leitura eventiva, com presença obrigatória dos argumentos e compatibilidade com 

modificadores aspectuais. Já nos R-Ns (cf. 2), o comportamento é inverso. Adotando o 

arcabouço teórico da Morfologia Distribuída (MARANTZ, 1997) – em que raízes, acategoriais, 

são categorizadas na sintaxe –, seria possível diferenciar os AS-Ns dos R-Ns pela altura de 

anexação dos nominalizadores. Os AS-Ns tomariam o sintagma verbal (VP), o que justificaria 

a presença obrigatória dos argumentos e a leitura eventiva. Por outro lado, os R-Ns seriam 

nominalizações diretas da raiz – e, portanto, não haveria uma estrutura verbal de que se 

herdariam os argumentos e a leitura eventiva. Neste trabalho, levaremos em conta a discussão 

conduzida por Roy e Soare (2013) para investigar as propriedades das nominalizações em -ção 

no português brasileiro. Buscaremos identificar, com maior refinamento, quais estruturas são 

tomadas pelo nominalizador -ção. No caso dos R-Ns em -ção, o nominalizador toma, de fato, 

a raiz diretamente ou há mais estrutura envolvida? Afinal, há morfemas verbalizadores em 

alguns R-Ns (cf. 2b – morfema -iz-), apesar de a teoria aqui adotada gerar a expectativa inversa. 

Quando se trata dos AS-Ns, o nominalizador é inserido em uma camada mais baixa, tomando 

o verbo e seu argumento interno somente; ou mais acima, tomando, também, o argumento 

externo? Neste caso, haveria uma categoria vazia PRO ocupando a posição de “sujeito” da 

nominalização, conforme a proposta de Roeper (2004) para nominalizações no inglês (cf. 3)? 

Para realizar essas investigações, recolheremos ocorrências de nominalizações em -ção e 

faremos, em um primeiro momento, consultas introspectivas sobre a aceitabilidade de sentenças 

em que a identificação da nominalização seja de AS-N ou R-N, segundo os testes propostos por 

Roy e Soare (2013). Além disso, analisaremos se, deveras, as nominalizações AS-Ns incluem 

alguma projeção para argumento externo, preenchida por um PRO. Testaremos essa 

possibilidade verificando se há coindexação obrigatória desse PRO com outro elemento 

sentencial. 
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(1)  A construção *(da casa) durou um mês. 

(2)  a. Aquela construção (*de prédio) (*em dois anos) é muito alta. 

b. As padronizações utilizadas no projeto geraram muitas críticas. 

(3)  a. The PROi destruction of the city [PROi to prove a point]. 

b. A PROi emissão da sentença [para PROi condenar os réus]. 
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TRANSFERÊNCIA NO PADRÃO DE REALIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO 

ASPECTO PERFECT NO PORTUGUÊS COMO L2 POR FALANTES NATIVOS DO 

ESPANHOL DA ARGENTINA 

Autor: Jean Carlos da Silva Gomes 

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

A categoria linguística de aspecto diz respeito às diferentes maneiras de se visualizar a 

composição temporal interna de uma situação (COMRIE, 1976). O aspecto perfect, na teoria 

do agora estendido, refere-se a um intervalo de tempo conhecido como perfect time span que 

inclui o momento do evento e se estende até o momento da referência, podendo este coincidir 

com o presente, passado ou futuro. Assim, o perfect relaciona a situação a dois pontos no tempo.  

Dentre as classificações propostas para esse aspecto, podemos destacar a que o divide 

em dois tipos (universal e existencial), proposta inicialmente por McCawley (1971). De acordo 

com Iatridou, Anagnostopoulou & Izvorski (2003), quando associados ao tempo presente, o 

perfect universal (PU) refere-se a uma situação que se iniciou no passado e persiste até o tempo 

presente ao passo que o perfect existencial (PE) refere-se a uma situação iniciada e terminada 

no passado, mas que possui relevância no presente. 

No Espanhol da Argentina, o PU pode ser expresso por três formas verbais, são elas: 

passado composto, como no exemplo em (1); perífrases progressivas, como se pode ver em (2), 

e presente do indicativo, como ilustrado em (3) (ARAÚJO, 2013; BURGOS, 2015; GOMES, 

2019). 

 

(1) Últimamente Juan ha estudiado mucho. 

      ‘Ultimamente João tem estudado muito.’  

(2) Últimamente Juan está/sigue/viene/anda estudiando mucho.  

                 ‘Ultimamente João está/segue/vem/anda estudando muito.’ 

(3) Últimamente Juan estudia mucho.  

     ‘Ultimamente João estuda muito.’ 

 

O PE, por outro lado, pode ser realizado por meio do passado composto ou do passado 

simples (ARAÚJO, 2013; DUARTE, COAN & PONTES, 2016), como nos exemplos (4) e (5), 

respectivamente. 

 



Cadernos de Resumos do SEPLA 2019 – Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

 
182 

Linguística Rio, v. 5, ed. esp., dezembro de 2019. ISSN  2358-6826 

(4) Juan ya ha hecho la tarea. 

     ‘João já fez a tarefa.’ 

(5) Juan ya hizo la tarea. 

     ‘João já fez a tarefa.’ 

 

 Segundo Nespoli & Novaes (2014) e Mattos (2016), no português, o PU pode ser 

realizado por meio do passado composto, das perífrases progressivas e do presente do 

indicativo, assim como no espanhol da Argentina, como se pode ver na tradução dos exemplos 

(1), (2) e (3). Por outro lado, o PE é expresso por meio do passado simples acompanhado de 

uma informação adicional como um advérbio, a presença de uma sentença ou por meio do 

contexto. Além disso, para expressar esse aspecto pode-se utilizar também a perífrase “acabar 

de” + infinitivo, ilustrada no exemplo em (6). 

 

 (6) João acabou de chegar. 

 

A diferença nas realizações de perfect entre essas línguas reside, portanto, nos valores 

que podem ser veiculados pelo passado composto. No espanhol da Argentina, essa forma verbal 

permite a veiculação dos dois tipos de perfect, ao passo que, no português, expressa apenas PU. 

Estudos como os de De Paula Scott (1995), Akerberg (2006) e Maggessy (2018), ao observarem 

a produção de indivíduos falantes nativos do espanhol do México aprendizes de português, 

indicam que há transferência na interlíngua desses sujeitos no que tange ao uso do passado 

composto, uma vez que o utilizam também para expressar PE na L2. 

Levando em consideração que os contextos linguísticos e a frequência de uso do passado 

composto se diferem entre as variedades mexicana e argentina (ARAÚJO, 2013), neste 

trabalho, objetiva-se investigar o processo de aquisição do aspecto perfect no português como 

L2 por falantes nativos do espanhol da Argentina. Mais especificamente, dos falantes da região 

litoral, que corresponde a Buenos Aires, quase totalidade de Santa Fé, zonas de Entre Rios, La 

Pampa e Patagônia. 

Para tanto, foram formuladas duas hipóteses para esta pesquisa: (i) falantes de espanhol 

nativos da região do litoral da Argentina aprendizes de português como L2 em nível 

intermediário transferem padrões da L1 para L2 quanto à realização do aspecto perfect; (ii) 

falantes de espanhol nativos da região do litoral da Argentina aprendizes de português como L2 

em nível avançado não transferem padrões da L1 para L2 quanto à realização do aspecto perfect. 
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 A metodologia consistiu na aplicação de dois testes linguísticos, um de preenchimento 

de lacuna e um de tradução. Participaram do estudo 17 falantes nativos espanhol da região do 

litoral da Argentina com idade entre 22 e 44 anos que cursavam português na graduação pela 

Universidad Nacional de Rosario.  

 Quanto aos resultados, no que diz respeito ao PU, os participantes utilizaram as três 

morfologias disponíveis para sua realização no português. Observou-se uma preferência pelo 

passado composto nas respostas dos aprendizes, porém, vale destacar que essa é a forma menos 

usada pelos falantes nativos da língua (MENDES, 2004; JESUS ET AL, 2017).  

Nas realizações de PE, os participantes utilizaram tanto passado simples quanto 

composto. Diante disso, discutiu-se que os aprendizes, tanto em nível intermediário quanto 

avançado, transferem padrões morfológicos de realização desse aspecto de sua L1 para a L2. 

Assim, a hipótese (i) do estudo foi confirmada e a hipótese (ii) foi refutada.  
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A INFLUÊNCIA DA GRAMÁTICA PORTUGUESA NO APRENDIZADO DE 

INGLÊS COMO L2 

Autor: Lauter Dourado da Rocha 

Orientadora: Maria Cecília Mollica 

Consoante EPSTEIN et al. (1996), pode-se dizer que a fixação dos parâmetros no 

processo de aquisição de L1 muda o estado inicial da GU e as relações posteriores entre a GU 

e a gramática da L2 serão necessariamente mediadas pela gramática nuclear L. Nesta 

perspectiva, a transferência parece afetar todos os níveis linguísticos, inclusive o nível sintático: 

a construção de sentenças. Esta comunicação irá analisar o aprendizado de inglês como L2, e 

os motivos pelos quais os aprendizes de L2 (inglês) utilizam o padrão da gramática de sua 

língua materna L1 (português,) durante a aprendizagem da segunda língua. Ademais, será 

investigada a seguinte pergunta: como explicar a duplicação da marca de passado nas frases 

1(a) e 2(b)? 

 

1(a) “Did we watched the Olympic game on tv last month? 

 

1(b) The students didn’t went to the theater last week” 

 
 

A hipótese central é que estudantes do EJA (educação de jovens e adultos) estão aplicando 

regras inerentes à gramática portuguesa (L1) para a construção de frases interrogativas e 

negativas em L2(inglês).  

Esta pesquisa teve início através de meu trabalho como professor de turmas EJA 

(educação de jovens e adultos) em 2017 e 2018. No curso EJA os alunos deveriam realizar um 

teste de inglês ao final, após a observação do material, um conjunto de 30 testes feitos em 2018, 

foi possível notar alguns erros na construção de sentenças como 1(a) mencionada acima. 

Nesta frase pode-se observar que os estudantes estão aplicando a gramática do português 

à do inglês, já que nesta língua a negação se junta com T e impede o verbo de ter contato com 

a flexão, mantendo-o depois da negação e sem flexão, não flexionado. Já no português, a 

negação é um adjunto, e não impede o verbo de se juntar à flexão, tal como ocorre no inglês. 

Nas interrogativas em inglês ocorre algo semelhante, a flexão sobre para C e não desce para o 

verbo que fica sem flexão ou pode receber a forma nominal. 
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A duplicação do passado nas interrogativas estava presente em grande parte dos testes 

dos alunos, cerca de 80% do material analisado. Este fato pode ser explicado pois no português 

existe a subida para a flexão conforme podemos observar na árvore da sentença 1(a): 

 

             
 

 

O T da onde se origina a seta pode ser realizado por um auxiliar como: have, is, did. 

Devemos considerar que o T é uma flexão verbal, logo, precisa de um verbo, como a sentença 

está no passado did vai entrar nesta posição. O verbo em 1(a) é: watch e deveria ficar em sua 

forma raiz em virtude de não ter se juntado ao T que é a flexão verbal. No entanto, não é isto 

que podemos observar em 1(a) em que o verbo fica conjugado com raiz de passado, assumindo 

a forma watched. 

A árvore 1(a) ajuda a confirmar a hipótese de transferência dos parâmetros da gramática 

de L1(português) para L2(inglês) no momento da aprendizagem, já que no português a negação 

é construída por um adjunto: não, como no exemplo abaixo 2(a): 

 

2(a): “Eu não fui ao teatro semana passada” 

 

A partícula de negação: não, em 2(a) não está impedindo o verbo de subir para a flexão, 

por este motivo o verbo ir fica conjugado no Pretérito Perfeito e adquire a forma fui na sentença 

2(a). Nas aulas que ministrei no EJA em 2017, 2018 notei muitos casos de duplicação do 

passado, em uma turma de EJA (modalidade ensino médio) de 39 alunos, notei que 26 

cometeram a duplicação da forma do passado na construção de sentenças interrogativas e 

negativas.  
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“VOCÊ BEM PODIA ELOGIAR NOSSO PÔSTER”: A CONSTRUÇÃO 

BEM+VERBO E SUAS CARACTERÍSTICAS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICAS 

Autoras: Brendha Portela Camargo e Clara Sousa da Silva 

Orientadora: Diogo Oliveira Ramires Pinheiro 

No PB, há diversas funções/valores semântico-pragmáticos que podem ser exercidos 

pelo item "bem", incluindo valores de modo ("Ela trabalhou bem") e de intensidade ("Ela está 

bem bonita"); além de poder atuar como focalizador (“O meu carro está bem ali”). No entanto, 

há usos desse item que não se encaixam nessas categorias, como por exemplo "Eu bem vi seu 

ex-namorado ontem na rua!". Neste trabalho, recorrendo ao arcabouço da Gramática de 

Construções Baseada no Uso (GOLDBERG, 2006; HILPERT, 2012), assumimos que usos 

como este caracterizam instanciações de uma construção abstrata, à qual nos referimos como 

Construção Bem+Verbo. A fim de investigar suas particularidades semântico-pragmáticas, 

realizamos uma análise qualitativo-interpretativa de 73 dados extraídos de quatro corpora 

anotados e também registrados a partir de produções espontâneas. Os resultados indicam que a 

construção nomeada Bem+Verbo sinaliza a ciência do falante de que o interlocutor não espera 

ouvir aquilo que está sendo veiculado – se configurando, portanto, como um disparador de 

pressuposição negativa (LAMBRECHT, 1994). Nesse sentido, nos baseamos também na Teoria 

dos Atos de Fala (AUSTIN, 1955), dividindo as ocorrências em dois grupos: aquelas com 

interpretação constativa e as com interpretação diretiva. Para o segundo caso, ainda, 

acrescentamos que a Construção Bem+Verbo atua como uma estratégia de Polidez (BROWN; 

LEVINSON, 1985), já que parece suavizar os pedidos sugeridos implicitamente pelos 

enunciados diretivos em que se encontra. Para confirmar nossa hipótese, pretendemos ainda 

realizar um experimento psicolinguístico, que está em fase de elaboração. 
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RELAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE AS ESTRUTURAS SILÁBICAS DO 

PORTUGUÊS E DO ALEMÃO – DESAFIOS PARA O APRENDIZ BRASILEIRO 

Autora: Brenda da Silva Barreto 

Orientador: Gean Damulakis 

Coorientador: Andrew Nevins 

O desafio de se aprender um novo idioma é bem conhecido por muitos estudantes de 

línguas estrangeiras. Sabemos que, embora crianças sejam aprendizes sempre bem sucedidos, 

adultos nem sempre conseguem dominar com maestria o sistema da língua que aprendem. O 

fenômeno se dá graças à Gramática Universal (GU), disponível durante o primeiro estágio de 

aquisição da linguagem humana. Assim, todos nós, quando crianças, temos acesso à GU de 

modo a ter sucesso ao aprender a língua que nos rodeia. Por outro lado, tal processo linguístico 

nem sempre ocorre de maneira satisfatória quando estamos lidando com a aquisição de uma 

língua estrangeira. Muitos pesquisadores têm observado, inclusive, que os módulos 

responsáveis pela aquisição fonológica parecem ser os mais afetados pela chegada da puberdade 

e o envelhecimento do aprendiz. Amaro & Rothman (2010, 276), por exemplo, afirmam que 

evidências sugerem que os módulos da morfossintaxe e semântica não sofrem tanto os efeitos 

do período sensível/crítico quanto a fonologia. Queremos, portanto, tratar dos desafios que 

surgem ao se deparar com o sistema fonológico de uma língua estrangeira, sobretudo quando 

as características fonológicas e fonotáticas da língua materna e da língua alvo são distintas.  

Assim, neste trabalho, pretende-se descrever brevemente e comparar a estrutura silábica 

do português brasileiro (variedade carioca) e do alemão no que concerne o padrão silábico sP 

(sequência de sibilante coronal mais plosiva surda). e, a partir disso, prever quais poderiam ser 

as dificuldades enfrentadas pelo aprendiz de alemão como língua estrangeira, cuja língua 

materna seja o português brasileiro, variedade carioca. 
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UMA PROPOSTA LOCALISTA PARA TRATAR A SUPLEÇÃO NOMINAL NO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Autores: Nilton Melo e Paula Armelin 

 

A alomorfia supletiva se caracteriza por ser um fenômeno em que um mesmo elemento 

linguístico se superficializa de formas maximamente diferentes (ex.: good/better; go/went). 

Apesar de a supleção ter sido historicamente negligenciada como um fenômeno investigável 

dentro do quadro gerativista (VESELINOVA, 2006), mais recentemente esse fenômeno tem 

recebido certa atenção entre as abordagens sintáticas para a formação de palavras – 

nomeadamente a Morfologia Distribuída (MD) (HALLE & MARANTZ, 1993; MARATNZ, 

1997; HARLEY, 2014) e o Modelo Exo-Esqueletal (BORER, 2003, 2005a, 2005b, 2013). Isso 

se dá em razão de o fenômeno da supleção apresentar uma estreita relação com a hipótese da 

Inserção Tardia e a proposta de que a derivação das estruturas sintáticas é cíclica (CHOMSKY, 

2000, 2001). A hipótese de Inserção Tardia se refere à ideia de que a informação fonológica de 

uma estrutura sintática é inserida pós-sintaticamente por meio de uma competição entre Itens 

de Vocabulário (IV) que se combinam com os traços de um nó terminal da estrutura sintática. 

A supleção se configura então, como um fenômeno em que diferentes IVs podem se aplicar a 

um mesmo nó terminal, a escolha entre um IV e outro vai se dar a partir da configuração de 

traços morfossintáticos que compõem o nó terminal em disputa. A hipótese de que a derivação 

sintática se dá em domínios cíclicos, fases, se refere à noção de que uma estrutura sintática é 

enviada em “pedaços” para as interfaces interpretativas. A problemática surge quando se fala 

em supleção de raízes. Apesar de ser consensual que o fenômeno da supleção se aplica a núcleos 

funcionais, há ainda um intenso debate se raízes estão ou não sujeitas a esse fenômeno. A 

implicação teórica de se assumir que raízes também estão sujeitas à supleção é que elas também 

estariam sujeitas ao Princípio do Subconjunto (MARANTZ, 1996) e, por consequência, à 

competição entre Itens de Vocabulário. Dessa forma, este trabalho revisita o fenômeno da 

supleção no português brasileiro (PB), inserindo-se no debate sobre a possibilidade, ou não, de 

raízes estarem sujeitas a esse fenômeno. Tangencialmente à temática da supleção, este trabalho 

busca também, investigar a natureza da raiz como um primitivo da gramática. Mais 

especificamente apresentamos uma proposta de análise para supleção nominal no PB. 

Assumimos que a supleção é um fenômeno que também se aplica às raízes e que, nos casos de 

nomes supletivos no PB (homem/mulher, boi/vaca, ovelha/carneiro), propomos uma análise 

que corrobora a proposta de Inserção Tardia tanto para raízes como para núcleos funcionais. A 
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supleção nominal pode ser formalizada em termos da noção de que os nós terminais contidos 

dentro de um domínio cíclico podem se influenciar (MARANTZ, 2001; EMBICK, 2010). Mais 

especificamente, propomos que existe uma relação maximamente local entre o traço de gênero 

e os morfemas raiz na estrutura sintática dos nomes supletivos no português brasileiro. É essa 

relação maximamente local que licencia os casos de supleção nominal no PB. Nos contextos 

em que o traço de gênero estiver contido no núcleo definidor de categoria nominal, n, licencia-

se a entrada de uma raiz supletiva, nos contextos que em que o traço de gênero estiver acima 

do núcleo categorizador as restrições de localidade impedem que uma raiz supletiva possa 

ocorrer. 
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ACESSO LEXICAL: AVALIANDO AS ESPECIFICIDADES DAS ROTAS 

SEMÂNTICA E MORFOLÓGICA 

Autora: Julia Cataldo Lopes 

Orientadora: Aniela Improta França 

O acesso lexical permite o entendimento e produção imediatos de palavras on-line. 

Apesar de ser uma computação linguística básica, há disputa teórica nessa área. Esse trabalho 

vai apresentar uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto, além de uma pesquisa empírica 

cujos resultados lançam luz sobre: i) a forma acessamos as palavras, isto é, se ativamos palavras 

inteiras (HAY, BAAYEN. 2005) ou se as montamos por seus morfemas, como em profess, -or, 

-il (STOCKALL, MARANTZ; 2006); e ii) o método de representação das palavras na mente. 

Professoril estaria conectado a ensinar pela rota semântica? Palavras morfologicamente 

semelhantes estariam ligadas, por exemplo, ensinar estaria perto de ensinamento pela rota 

morfológica? Há diferenças entre essas rotas? 

A Morfologia Distribuída (MD) (HALLE, MARANTZ 1993, 1994) sugere que há 

acessos lexicais distintos, que se originam de processos psicologicamente diferentes. Elegemos 

o teste de priming com julgamento de decisão lexical (palavra/não-palavra) como metodologia 

de análise do processamento on-line de itens lexicais no momento da derivação, através da 

monitoração de tempo de resposta comportamental (response time, RT). Assim, tendo como 

prime professor, analisamos o custo de se chegar a um alvo bem composicional, como 

professoril (relacionamento morfológico composicional – MC), e então comparamos esse valor 

com o custo de, a partir do mesmo nome professor, chegar-se a um outro tipo de alvo, por 

exemplo, professar (relacionamento morfológico opaco – MO), cujo uso corrente não se 

relaciona semanticamente com ele. Por fim, comparamos esses dois custos entre si e também 

com o custo de se chegar a palavras com relacionamento semântico (RS), como professor – 

ensinar. 

Nos pares RS, os RTs entre palavras de 3 e 4 sílabas foram muito parecidos e rápidos, 

indicando pré-ativação do alvo através do conteúdo da raiz do prime. Já no priming 

morfológico, o número de camadas fez diferença tanto para os pares com MC quanto para os 

com MO. Percebe-se, porém, que na condição MC os RTs foram menores, configurando-se 

uma relação de identidade, enquanto em MO configura-se uma relação de referencialidade. 

Atribui-se essa diferença ao fato que, nos pares MC, depois primeira camada morfológica (raíz 

+ primeira concatenação), momento em que se dá a arbitrariedade saussuriana, o processamento 
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das demais camadas sintáticas se dá por leitura composicional, que parece não aceder mais à 

Enciclopédia. 

Como próximos passos para a pesquisa, pretendemos melhor controlar a frequência dos 

estímulos e também adicionar uma condição experimental com palavras-alvo de 5 sílabas que 

mantenham relacionamento morfológico com seus primes. 
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