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AQUISIÇÃO FONOLÓGICA DE L3 E SUAS IMPLICAÇÕES NO SISTEMA 

FONOLÓGICO DA L2 

 

Autora: Brenda da Silva Barreto  

Orientador: Gean Nunes Damulakis  

Coorientador: Andrew Nevins 

 

A aquisição da linguagem é um processo que se inicia imediatamente após o 

nascimento e 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 (1986). O 

fenômeno se dá graças à  Gramática Universal (GU), primeiro estágio de aquisição 

da linguagem humana. Todos nós, quando crianças, temos acesso à GU, primeiro 

estágio de aquisição da linguagem humana, e saímos bem sucedidos 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 muito comum 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 o módulo responsável pela aquisição fonológica parece ser um dos 

mais afetados pela chegada da puberdade e envelhecimento do aprendiz. Amaro e 

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 o da fonologia. 

Considerando as especificidades da aquisição fonológica de língua 

estrangeira, nossa pesquisa se dá a partir da observação do processo de aquisição 

fonológica de uma terceira língua (L3) em estágio inicial e a possível interação desse 

sistema com uma segunda língua (L2), cujo processo de aquisição se encontre em 

estágio avançado ou intermediário. Constitui, portanto, foco de nosso trabalho o 

processo de aquisição fonológica de línguas não maternas e suas possíveis 

implicações nos sistemas linguísticos já adquiridos. 

Além disso, levamos em conta a proposta de Amaro (2012, 42) segundo a 

qual, “embora a maior parte das pesquisas foque em transferência progressiva de 
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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) 

influência regressiva (L3 sobre a L2), b) influência progressiva (L2 sobre a L3) e c) 

mútuas influências. 

Levamos em conta em nosso projeto as relações tipológicas, isto é, 

semelhanças e diferenças estruturais entre as línguas como possível fator 

influenciador do fenômeno da transferência. Além disso, pretendemos considerar a 

psicotipologia, que seria a consciência que o aprendiz tem dessas relações entre as 

línguas às quais ele está exposto (cf. KELLERMAN, 1995, 129). De acordo com Jarvis 

e 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 aquisição de língua estrangeira no Brasil. Muito se 

tem dito sobre a transferência progressiva entre línguas, no entanto, ainda não 

encontramos no país nenhum estudo dedicado à transferência regressiva (sejam 

elas fonológicas ou referentes a quaisquer outros módulos da gramática), ou seja, a 

transferência de características de uma língua Ln para línguas aprendidas 

anteriormente. 

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 aquisição 

da segunda língua. Entretanto, vale ressaltar que o estudo da aquisição de L3 não 

pode ser tratado meramente como uma extensão de um estudo em L2, mas 

complementar, 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 
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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. Pretendemos, ainda, em incluir 

dados de um terceiro grupo de falantes, que chamaríamos de Ing2: nativos de 

português brasileiro – dialeto carioca – falantes de inglês em nível avançado ou 

intermediário de proficiência. Nossa análise se dá a partir da produção oral em 

inglês dos sujeitos observados e a realização de onsets sP (sibilante coronal seguida 

de plosiva surda) em início de palavra tais como speak, start, skirt. 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. A análise de nossos dados será 

realizada a partir dos pressupostos da Teoria da Otimalidade Estocástica 

(BOERSMA; HAYES, 1999). 
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AQUISIÇÃO FONOLÓGICA DAS LÍQUIDAS EM PADRÕES CV E CCV 

 

Autora: Bruna Vieira Cabral Machado 

Orientador: Gean Nunes Damulakis 

 

Com base nas diferentes teorias fonológicas, é possível investigar não apenas 

os inventários adultos, mas também analisar sistemas infantis em estágios de 

aquisição fonológica. Nesse caminho, o que estudos na área nos indicam é que tanto 

a aquisição padrão quanto a aquisição com desvios fonológicos são sistemáticas e 

regulares, posto que as alterações em ambos os desenvolvimentos não são 

aleatórias (MATZENAUER-HERNANDORENA, 1993). 

Estudos nos mostram que, no período de aquisição, as crianças utilizam-se 

de estratégias de reparo de forma variável e contínua dentro de um padrão previsto 

e dinâmico até a estabilidade de seu sistema, que é observada por volta dos seis anos 

de idade. Em outras palavras, em uma aquisição padrão, desde as suas primeiras 

palavras, a criança estaria em uma constante construção de seu conhecimento 

fonológico, depois das quais, por volta dos seis anos de idade, alcançaria a chamada 

“estabilização”. Ao atingir esse período, a criança possuiria todos os traços 

pertencentes ao alvo adulto (RIBAS, 2006; MATZENAUER & MIRANDA, 2012; 

MACHADO, 2018). 

Partindo desse panorama e entendendo a complexidade da classe das 

líquidas no PB e a sua tardia representação, o presente trabalho buscou focalizar a 

aquisição de /ɾ/ e /l/ – únicos segmentos permitidos como segunda consoante de 

um onset complexo – em contextos de CV e CCV. Para tanto, através da Teoria 

Autossegmental, analisamos os inventários fonológicos selecionados a fim de traçar 

o perfil de aquisição dos sujeitos e compará-los a resultados de pesquisas anteriores 

na área de aquisição. 

Dessa maneira, para delimitar nossas análises, traçamos os seguintes 

objetivos: 

(a) Analisar a aquisição das líquidas alveolares em contextos de onset 

simples e complexo por crianças com aquisição padrão; 

(b) Apresentar os processos fonológicos mais comuns durante o período 

de aquisição; 
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(c) Observar o comportamento do traço [±contínuo] nos segmentos 

estudados; 

(d) Utilizar a Teoria Autossegmental para descrever os inventários 

fonológicos selecionados a fim de traçar o perfil de aquisição dos sujeitos e compará-

los a resultados de pesquisas anteriores na área de aquisição. 

Em relação à metodologia, dividimos os participantes em dois grandes 

grupos: crianças pré-escolares, de três a cinco anos, integram o grupo 1; e crianças 

de seis e sete anos integram o grupo 2. Para isso, foram analisadas gravações de 

áudio de 21 crianças do grupo 1 – sendo 9 meninas e 12 meninos – e de 37 crianças 

do grupo 2, estudantes do 1º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da 

UFRJ, sendo 22 meninas e 15 meninos. Em ambos os grupos aqui descritos, o 

experimento fundamentou-se em duas tarefas, nas quais a primeira consistia na 

nomeação espontânea do que era apresentado e, a segunda, na repetição de frases 

previamente gravadas. As falas eram provocadas a partir de slides em PowerPoint 

com imagens de diversos personagens conhecidos pelos pequenos, nos quais era 

pedida a nomeação da cena vista; as falas foram gravadas por meio de um aplicativo 

de gravação de um smartphone. 

Finalmente, ao partirmos da hipótese de que o traço [±contínuo] é valorado 

de formas distintas para as duas líquidas, pudemos compreender e explicar alguns 

movimentos ocorridos na gramática das crianças de nossa pesquisa, como a 

emergência dos segmentos e a ocorrência de certos processos em detrimento de 

outros. Além disso, discutimos a relevância dos princípios apresentados em 

Clements (2009), mais precisamente no que tange, na aquisição do PB, à obediência 

aos princípios de Robustez e Economia, e à violação, em alguns momentos, do 

princípio de Marcação. 
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REALIZAÇÃO DO ASPECTO PERFECT POR FALANTES BILINGUES DE INGLÊS-

ESPANHOL DE PORTO RICO 

 

Autora: Érica Silva Rebouças  

Orientadora: Adriana Leitão Martins  

Coorientadora: Juliana Barros Nespoli 

 

De acordo com 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), compartilhada por todos os seres humanos, que é 

possibilitada por um conjunto de genes especificamente linguísticos. 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. Comrie (1976) aponta que o aspecto se refere às distintas 

formas de se observar a constituição temporal interna de uma situação. O aspecto 

gramatical pode ser 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, McCawley (1981) divide o perfect em existencial e universal. Iatridou, 

Anagnostopoulou & Izvorski (2003) apontam que 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 indivíduos alvos desta pesquisa foram 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, esperava-se que uma 

parte da população fosse 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 
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ambas as línguas. Na mesma linha, o linguista Thiery (1978) defende que um 

“bilíngue verdadeiro” é necessariamente considerado membro de duas 

comunidades linguísticas distintas. 

De maneira geral, esta dissertação em processo de finalização buscou 

investigar a representação do aspecto perfect. Os objetivos específicos foram os 

seguintes: 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, foram aplicados três testes: produção eliciada, 

preenchimento de lacuna e de preferência. No primeiro, os participantes formaram 

sentenças, a partir da apresentação de imagens associadas a verbos e advérbios; no 

segundo, os informantes preencheram lacunas em sentenças que veiculavam o traço 

linguístico de perfect a partir da conjugação do verbo fornecido na forma infinitiva 

entre parênteses após as lacunas; e, no último teste, os indivíduos escolheram 

dentro de grupos de 5 sentenças qual ou quais sentenças eram consideradas 

possíveis nas duas línguas. Em todos os três testes os participantes se deparavam 

com as atividades na língua. 

Em relação à realização do aspecto perfect no espanhol da América, Gutiérrez 

(2001) destaca algumas funções que podem ser associadas ao aspecto, são elas: 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 pode ser realizada pela forma do pretérito perfecto compuesto (PPC) 

(“haber” + participio) e 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, pela 

morfologia de PPC, que possibilita um destaque ao fato narrado. A função (i) não foi 

considerada por estar associada ao aspecto perfect de passado recente, que se optou 

por não se considerar como perfect existencial nesta dissertação. A função (iii) pode 

ser relacionada ao perfect do tipo existencial proposto por Iatridou, 
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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 (“to have" + 

participle), pelo present continuous (“to be” + gerund) 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. 

Nesta apresentação, pretende-se destacar os resultados obtidos no primeiro 

teste, de produção eliciada. Em relação ao espanhol, foram verificadas quatro 

morfologias veiculando a noção aspectual de perfect universal – presente, pretérito 

perfecto compuesto, pretérito perfecto compuesto progresivo e perífrasis progresiva 

no presente – e duas morfologias veiculando o perfect existencial – pretérito perfecto 

simple e “estar (presente)” + predicativo. Em relação ao inglês, para veiculação do 

aspecto perfect universal foram verificadas três morfologias distintas – simple 

present, present perfect continuous e present perfect – e três morfologias para o 

perfect existencial – simple past, present perfect e “to be (present)” + predicative. 

Os resultados indicam o uso de algumas morfologias não verificadas na 

literatura em outras variedades do espanhol e do inglês, que são o uso de “estar 

(presente)” + predicativo e “to be (present)” + predicative. Além disso, nesse teste, 

destaca-se, em relação ao espanhol, na veiculação do perfect existencial, a 

preferência pelo uso do pretérito perfecto simple em comparação ao pretérito 

perfecto compuesto que não apareceu em nenhuma ocorrência. E, em relação ao 

inglês, na veiculação do perfect existencial, destaca-se a preferência pela morfologia 

de simple past em comparação ao present perfect. 
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A REALIZAÇÃO DE PERFECT ASSOCIADO AOS TEMPOS PASSADO E FUTURO 

NO INGLÊS AMERICANO: UM ESTUDO PRELIMINAR COM BASE EM FALA 

ESPONTÂNEA 

 

Autora: Fernanda Costa da Silva Machado 

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 

A pesquisa em desenvolvimento para a dissertação tem como objetivo geral 

contribuir para o entendimento da representação linguística de perfect, um tipo de 

aspecto gramatical. De acordo com Comrie (1976), aspecto diz respeito às diferentes 

maneiras de se enxergar a constituição temporal interna de uma situação. Sobre o 

perfect, o autor indica que esse aspecto revela um intervalo existente entre dois 

pontos no tempo, podendo vir associado aos tempos presente, passado ou futuro. 

Sobre as possíveis classificações de perfect, leva-se em consideração a 

proposta de Iatridou, Anagnostopoulou & Izvorski (2003), que apresentam dois 

subtipos desse aspecto: o perfect universal (PU) e o perfect existencial (PE). As 

autoras conectam as definições dos subtipos de perfect associados ao tempo 

presente, compreendendo a utilização da estrutura comumente denominada de 

present perfect ou passado composto (have + particípio) à plena noção de perfect.  

De acordo com as autoras, o PU diz respeito a uma situação iniciada no 

passado que persiste no presente. O exemplo a seguir ilustra essa questão: 

 

 (1) Maria has lived in Paris since 2001.  

      Maria tem morado/mora em Paris desde 2001. 

 

No exemplo acima, é possível depreender o conceito de PU, já que Maria foi 

morar em Paris em um certo momento do passado, especificamente em 2001, e 

continua morando no mesmo local. Assim, a situação demonstrada na sentença 

ainda persiste no presente, sem indicação de término. 

Já o PE indica uma situação finalizada no passado que ainda produz efeitos 

percebidos no presente, como no exemplo a seguir: 

 

(2) Maria has been to Paris. 
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      Maria (já) esteve em Paris. 

 

Na sentença acima, percebe-se a realização de PE, já que Maria, em algum 

momento de sua vida, esteve em Paris. Essa ação, finalizada no passado, ainda 

produz efeitos no presente, por se tratar de uma experiência relevante ao sujeito. 

Quando se pensa no perfect associado a outros tempos verbais, tem-se 

tradicionalmente na língua inglesa as formas de past perfect (had + particípio) e 

future perfect (will have + particípio), formas essas também relacionadas ao passado 

composto, como já descritas por Comrie (1976). Exemplos de perfect associado ao 

passado e ao futuro com a utilização das morfologias apresentadas são indicados, 

respectivamente, a seguir: 

 

(3a) When Joanna got to Paris, Maria had already been there. 

        Quando Joanna chegou em Paris, Maria já tinha estado lá. 

(3b) Maria will have been to Paris by the time she is 29. 

        Maria vai ter estado em Paris quando ela tiver 29 (anos). 

 

Pesquisas como a de Lopes (2016) e Machado (2018) sobre o perfect 

associado ao presente apresentam outras maneiras de se veicular PU e PE. Ao 

estudar o inglês britânico, Lopes (2016) indica que, apesar de a estrutura de 

passado composto ter sido utilizada para veicular os dois subtipos de perfect, outras 

formas verbais foram também utilizadas para veicular o aspecto em questão, como 

a perífrase be + gerúndio, que realiza o PU, e o passado simples, que realiza o PE. Já 

Machado (2018), ao estudar as realizações morfossintáticas de PE no inglês 

americano, encontrou a forma de passado simples como a mais recorrentemente 

utilizada para veiculação do subtipo de perfect em questão, além dos seguintes 

advérbios em caráter de expressão de PE: just (acabar de), already (já) e before 

(antes). 

Já sobre como se daria a representação sintática de perfect, verifica-se que há 

diferentes propostas neste sentido. Alexiadou, Rathert e von Stechow (2003), por 

exemplo, sugerem um único nódulo para esse aspecto na árvore sintática, sem 

menção a possíveis subtipos de perfect. Já Nespoli (2018) refuta essa ideia. Ao 

comparar realizações de perfect em línguas românicas, a autora percebeu que as 
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estruturas realizadoras do aspecto em questão (morfologias e 

advérbios/expressões adverbiais) se diferenciam sistematicamente em relação ao 

PU e ao PE. Assim, a autora defende uma cisão no nódulo de perfect, de modo que 

seria necessário representar esse aspecto na árvore sintática através de dois 

nódulos: um para PU, outro para PE. 

A motivação para a presente pesquisa se baseia no fato de que há uma lacuna 

nos estudos sobre o perfect relacionado aos tempos passado e futuro. Revendo os 

trabalhos que se voltam para a proposição de um ou dois nódulos de perfect, por 

exemplo, destaca-se que todos são baseados em estudos das realizações de perfect 

associado ao tempo presente em diferentes línguas. Pretende-se então, com esta 

pesquisa, capturar como as distinções morfossintáticas entre PU e PE associados aos 

tempos passado e futuro se dão, distinções essas que podem corroborar a proposta 

de cisão do nódulo de perfect em sua representação sintática. Além disso, este 

trabalho se traduz em uma continuação das pesquisas realizadas por Machado 

(2017, 2018 e 2019), nas quais o foco se dava nas realizações de PE associado ao 

presente no inglês americano. 

Sobre os objetivos específicos deste trabalho, pretende-se (i) investigar as 

morfologias que expressam PU e PE associados ao passado e ao futuro no inglês 

americano e (ii) verificar que advérbios/expressões adverbiais também expressam 

os subtipos de perfect nesses tempos e língua mencionados. 

A hipótese para esta pesquisa é a de que as realizações morfossintáticas de 

PU e de PE associados tanto ao tempo passado quanto ao tempo futuro são distintas, 

o que constituiria mais um conjunto de evidências a favor de uma dissociação do 

nódulo de perfect na árvore sintática, como propôs Nespoli (2018). Em outras 

palavras, acredita-se que, independentemente do tempo ao qual o perfect esteja 

associado e da língua na qual seja realizado, haverá realizações morfossintáticas 

distintas tanto para o PU quanto para o PE. 

Para tanto, pretende-se colocar em prática uma metodologia composta por 

três partes. Para se obter dados sobre as realizações de PU e PE associados aos 

tempos passado e futuro no inglês americano, será realizada uma análise de fala 

espontânea coletada através do Santa Barbara Corpus of Spoken American English, 

em um recorte total de quatro horas desse corpus. Também pretende-se aplicar um 

teste de preenchimento de lacunas para verificar como falantes nativos do inglês 
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americano expressam PU e PE em sua língua materna, quando associados aos 

tempos passado e futuro. Nesse caso, as morfologias e advérbios/expressões 

adverbiais utilizados para tal serão investigados. Finalmente, um teste de 

aceitabilidade será aplicado para obter-se informação sobre o quão aceitáveis certas 

combinações morfossintáticas, em contexto de expressão de PU e PE associados aos 

tempos passado e futuro, são para falantes nativos do inglês americano.  

Para este trabalho, pretende-se apresentar os resultados da análise de duas 

horas de dados de fala espontânea retirados do Santa Barbara Corpus of Spoken 

American English. Além das estruturas de past perfect e future perfect, espera-se 

encontrar outras estruturas morfológicas que cumpram o mesmo papel. Ainda, 

espera-se verificar o uso de advérbios/expressões adverbiais veiculadores de PU e 

PE associados ao passado e ao futuro. 
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O REDOBRO DE POSSESSIVOS EM LÍNGUA FRANCESA 

 

Autora: Hannah Manes e Morais 

Orientadora: Ana Regina Vaz Calindro 

 

Este trabalho visa apresentar contextos em que ocorre o redobro do 

possessivo em francês moderno e, a partir de exemplos reais, analisar se a proposta 

de Woldsnes (2013), de que o grupo preposicional “à elle, à lui” é empregado para 

reforçar o sentido do possessivo ou precisar a identidade do possessor Para isso, 

será necessário explicitar quais são os pronomes possessivos em francês e como são 

feitas as relações com seu possessor em uma sentença. Nesse sentido, adotarei a 

definição da tradição gramatical francesa que, como aponta Zribi-Hertz (1999), 

nomeia possessivos como as expressões morfologicamente especificadas para a 

pessoa que funcionam como determinantes, modificadores adnominais ou 

predicados. 

O fenômeno do redobro consiste, portanto, na possibilidade de se usar duas 

estratégias possessivas diferentes que modifiquem o mesmo possuidor. Assim, é 

preciso salientar que há três tipos de possessivos em francês, o que Zribi-Hertz 

(1999) vai chamar de possessivos determinativos (mon), adjetivais (mien) e dativos 

(à moi). De acordo com a autora, as expressões possessivas determinativa e dativa 

podem ser combinadas na mesma sentença, e esta combinação irá gerar o redobro 

que pretendo analisar, como exemplificado a seguir: 

 

(1)  C'est ton âme qui chante ta              mélodie à toi. 

É tua alma que canta tua.POSS   melodia a ti.POSS 

‘É tua alma que canta tua melodia’ 

(Zaz, 2013) 

(2) Parce que   c’étaient     ses                fraises         à elle. 

Porque        eram         seus. POSS    morangos    a ela.POSS 

‘Porque eram os morangos dela’ 

(Les animaux pauvres, 2011) 

 

Quanto às relações das expressões possessivas com seus possuidores, é 
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necessário sublinhar que, em francês, os possessivos determinativos (mon, ton, son 

etc) não indicam o gênero do possuidor, apenas do possuído. Ademais, na terceira 

pessoa do singular e do plural, também não se explicita morfologicamente o número 

em relação ao possuidor, o que pode gerar uma ambiguidade, como afirma 

Woldsnes (2013). Para a autora, isto ocorre devido à ausência das formas reflexivas 

em francês quando um referente sujeito, enquanto possuidor, e um referente objeto 

estão presentes na mesma frase. 

Neste contexto, levanto a hipótese de que um dos motivos para haver a 

combinação das expressões determinativa e dativa seja a necessidade de identificar 

o possuidor e acabar com a ambiguidade nos contextos em que ela é gerada, já que, 

quando as circunstâncias não bastam para removê-la, conforme Woldsnes, é preciso 

identificar o possuidor por meio de um grupo preposicional (à lui, à elle etc). 

Ressalta- se, ainda, que a ambiguidade não ocorre nas outras pessoas discursivas 

(1ª e 2ª do singular e do plural), no entanto, elas também podem ser redobradas, 

talvez com o intuito de reforçar a identidade do possuidor. 

Além disso, é necessário salientar que o fenômeno do redobro ainda não foi 

oficializado como uma norma gramatical da língua francesa, visto que não é 

reconhecido pelas gramáticas normativas e restringe-se a realizações orais, como 

demonstrado nos exemplos supracitados retirados de uma canção com fortes 

marcas de oralidade e de um vídeo do YouTube. 

Logo, através de alguns exemplos reais de comunicação, pretendo 

demonstrar o fenômeno do redobro de possessivos, os contextos em que sua 

realização é possível e quais razões levaram ao seu surgimento no francês 

contemporâneo, embora a gramática tradicional ainda não tenha oficializado seu 

uso. 
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DUPLICAÇÃO DAS MARCAS DE PASSADO NO INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 

 

Autor: Lauter Dourado da Rocha 

Orientadora: Marilia Lott 

Coorientador: Andrew Nevins 

 

Esta comunicação visa refletir sobre o aprendizado de inglês como L2, 

compreender os motivos pelos quais os aprendizes utilizam o padrão da gramática 

de sua língua materna, português, durante aquisição da segunda língua. Tal fato 

pode ser observado na construção de sentenças escritas, tais como: 

 

1(a) “Did we watched the Olympic game on tv last month?” 

1(b) “The students didn’t went to the theater last week” 

 

Estas sentenças foram escritas por alunos do EJA (supletivo de ensino médio) 

durante a realização de um teste escrito. Nestas frases, é possível 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. 

As marcas de duplicação do passado, tanto pela presença do auxiliar did e do 

verbo conjugado: watched na forma interrogativa, como pela presença do auxiliar 

didn’t seguido do verbo went, conjugado no Simple Past, demonstram que os alunos 

estão lançando mão de sua competência gramatical em L1(português) para 

L2(inglês). O estudo trata especificamente das discrepâncias no uso da negação, 

interrogação por parte de jovens com L1 português durante  a construção de 

sentenças escritas em inglês. 

A hipótese central é: Os estudantes de inglês (L2) estão cometendo erros de 

duplicação típicos de falantes de inglês como (L1) construção de frases 

interrogativas e negativas em L2. São as seguintes perguntas que esta comunicação 

visa investigar: como explicar a duplicação da marca de passado nas frases 1(a) e 
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2(b)? 

Consoante HATTORI pode-se dizer que os erros de duplicação envolvem o 

modo e a concordância nos verbos: auxiliar e principal. De acordo com este autor, 

os contextos propícios de ocorrência da duplicação são os seguintes: perguntas do 

tipo sim ou não, chamadas short answers (respostas curtas) no inglês, Wh-

questions; sentenças negativas no inglês padrão. A inversão da ordem sujeito e 

auxiliar, (sigla em inglês S.AI), nas sentenças é uma característica é empregada no 

inglês padrão para distinguir sentenças afirmativas de perguntas. 
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AQUISIÇÃO DA CATEGORIA LINGUÍSTICA TEMPO EM CRIANÇAS NATIVAS DO 

PORTUGUÊS DO BRASIL E DO INGLÊS BRITÂNICO: RESULTADOS 

PRELIMINARES DO PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

Autora: Maria Carolina de Souza Silva 

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 

O Tempo é classificado como uma categoria dêitica, visto que relaciona um 

determinado fato a um ponto no tempo (COMRIE, 1985). Ainda de acordo com esse 

autor, a expressão gramatical da localização temporal pode ser relacionada ao 

momento que se refere ao tempo de fala. Considerando-se o tempo de fala como o 

centro dêitico, o ponto zero, essa categoria linguística pode ser representada como 

uma linha reta, com o passado representado à esquerda, o futuro, à direita, e o 

presente, com um ponto zero ao centro. 

O centro dêitico para o tempo é um simples ponto no tempo. Qualquer tempo 

pode ser utilizado como centro dêitico, e a combinação de mais de um centro dêitico 

é necessária para tempos que têm mais de um ponto de referência. Desse modo, 

Comrie (1985) propõe dois tipos de tempo: o absoluto e o relativo. O autor sugere 

que, quando há apenas um centro dêitico, trata-se do tempo absoluto e, quando há 

a combinação de mais um, então, trata-se do tempo relativo. Somente os tempos 

absolutos serão mencionados nesta pesquisa. 

Há uma grande discussão na literatura, de modo geral, sobre o fato de a 

aquisição da categoria aspecto ser mais precoce do que a aquisição da categoria 

tempo. A categoria linguística de aspecto diz respeito às diferentes maneiras de se 

visualizar a composição temporal interna de uma situação (COMRIE, 1976). Apesar 

da grande gama de estudos sobre a aquisição da categoria aspecto, parece não haver 

a mesma diversidade de pesquisas que discutam questões concernentes à aquisição 

da categoria tempo. Por isso, diante dessa defasagem, o objetivo específico da 

dissertação a ser desenvolvida é investigar a aquisição das morfologias temporais 

no português do Brasil (doravante PB) e no inglês Britânico (doravante IB). Mais 

especificamente, propõe-se investigar as morfologias de presente simples, pretérito 

perfeito e futuro do presente, a fim de esclarecer quais os traços temporo- 

aspectuais motivam o uso dessas morfologias no início do processo aquisitivo do PB 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
31 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

e do IB. Dessa maneira, buscamos alcançar o objetivo geral desta pesquisa, que é 

contribuir para o entendimento da categoria Tempo na Faculdade da Linguagem. 

Além disso, nesta apresentação, tem-se como objetivo expor dados preliminares da 

análise de morfologias verbais de pretérito perfeito extraídos da fala espontânea de 

uma criança adquirindo o PB. 

Para tanto, duas hipóteses foram formuladas para esta pesquisa. A primeira, 

inspirada em Andersen e Shirai (1996) e Lessa (2015), é de que a aquisição das 

morfologias é primeiramente guiada por traços aspectuais semânticos e, 

posteriormente, por traços aspectuais gramaticais e, finalmente, por traços 

temporais. A segunda hipótese é de que a aquisição dos traços temporais se dá 

primeiramente pela oposição de passado e não passado. 

A fim de colaborar para o esclarecimento da aquisição da categoria 

linguística tempo, este trabalho adota como metodologia um estudo duplo de caso 

de caráter longitudinal, a partir de dados secundários de uma criança adquirindo o 

PB, extraídos de Rodrigues (2019), e de uma criança adquirindo o IB, extraídos da 

plataforma online Childes. 

Em relação ao corpus do PB, as gravações foram transcritas conforme a 

produção da criança. Os dados são de fala espontânea de uma criança do sexo 

feminino que foi exposta somente ao PB, identificada como AC, nascida na cidade do 

Rio de Janeiro. As gravações se iniciaram quando ela tinha 1;11 e foram finalizadas 

quando ela estava com 3;08. Para a gravação dos dados, a pesquisadora usou o 

gravador de um celular. Foram realizadas 33 gravações, cada uma com duração 

média de 1 hora. Os dados foram coletados em 2018. 

Além disso, as gravações foram realizadas no intervalo de quinze a trinta e 

cinco dias, no máximo. Assim como no corpus do PB, as gravações foram transcritas 

conforme a produção da criança nos dados do IB. Essas gravações também foram de 

fala espontânea de uma criança, mencionada como Lara, nascida na cidade de 

Nottinghamshire, Inglaterra. As gravações ocorreram quando Lara tinha entre 1;9, 

e 3;3. O corpus de Lara consiste em 120 horas de fala gravada em áudio que foram 

disponibilizadas também em forma transcrita na plataforma Childes. Os dados foram 

coletados em 1995. O consentimento para as gravações foi obtido dos pais de Lara 

e de todos os outros cuidadores que foram registrados. 

Em relação aos resultados das análises dos dados, espera-se observar que as 
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primeiras noções temporais da criança em fase de aquisição do PB e do IB, no 

período em que as crianças não mais utilizem as morfologias verbais somente 

associadas a traços semânticos do verbo, expressem noções do tempo presente. 

Além disso, há uma expectativa de que o uso de advérbios ocorra quando a criança 

estiver em fase de amadurecimento cognitivo dos tempos a que tais advérbios fazem 

referência. Isso é, espera-se que o uso de advérbios pelas crianças indique que elas 

estão começando a distinguir as noções dos tempos absolutos. Além disso, há uma 

expectativa de que o valor de tempo presente seja adquirido antes dos valores dos 

tempos passado e futuro, visto que o conceito de “aqui” e “agora” é mais 

conceptualmente relevante para crianças em processo de amadurecimento 

cognitivo quando comparado a outros conceitos temporais. 
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A REPRESENTAÇÃO LINGUÍSTICA DA IMPERFECTIVIDADE NO  INGLÊS: UMA 

ANÁLISE CARTOGRÁFICA 

 

Autor: Matheus Gomes Alves 

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 

Este trabalho adota a proposição de Cinque (1999, 2006) em relação à 

existência de uma Hierarquia Linear Universal, isto é, um conjunto de 

aproximadamente quarenta  projeções funcionais mononucleadas rigidamente 

ordenadas que fazem parte do Middlefield. Toma-se como pressuposto, na 

Hierarquia Linear Universal, de Cinque (1999), o modelo assimétrico, de Kayne 

(1994), em seu Axioma da Correspondência Linear. As consequências da adoção de 

tal axioma podem ser resumidas em duas proposições nas línguas naturais: a) 

especificadores e elementos adjungidos devem sempre anteceder uma projeção a 

qual são irmãos e b) complementos devem sempre seguir o núcleo a que estão 

relacionados. Baseado em tais máximas, Cinque (1999, 2006) toma determinados 

advérbios como especificadores de projeções funcionais do Middlefield, atribuindo 

um argumento mais sintático do que propriamente semântico ao seu ordenamento 

em sentenças de diversas línguas. 

Nessa hierarquia, faz-se referência a projeções e advérbios mais altos, 

mediais e mais baixos. Advérbios mais altos seriam especificadores de projeções 

compreendidas entre ModalidadepossibilidadeP e ModoAto de falaP. Advérbios mediais 

seriam especificadores de projeções entre Aspincoativo(I)P e AsphabitualP. Finalmente, 

advérbios mais baixos seriam compreendidos entre Aspfrequentativo (II)P e 

ModoObrigaçãoP. Neste trabalho, cinco projeções mediais estarão sob escrutínio, a 

saber: AsphabitualP > AspcontinuativoP > AspprospectivoP > AspdurativoP > Aspincoativo (I)P. 

O aspecto habitual pode ser veiculado quando os advérbios usually 

(“geralmente”), habitually (“habitualmente”), customarily (“costumeiramente”), 

generally (“geralmente”) e regularly (“regularmente”) são utilizados e alocados na 

posição de especificador de AsphabitualP, projeção que nucleia o traço de 

habitualidade. Afirma-se que o advérbio still (“ainda”) ocupa a posição de 

especificador do sintagma AspcontinuativoP, projeção que nucleia o traço de 

continuatividade. Cinque (1999) também afirma que advérbios como almost 
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(“quase”), nearly (“perto”) e imminently (“eminentemente”) ocupam a posição de 

especificador da projeção funcional AspprospectivoP,  projeção que nucleia o traço de 

prospecção, descrevendo o ponto imediatamente anterior ao início de um evento. O 

aspecto durativo pode ser veiculado quando os advérbios briefly (“brevemente”) e 

long (“longamente”) são utilizados  como  especificadores  de  AspdurativoP,  projeção  

que  nucleia  o  traço  de  duração, descrevendo a extensão de um evento. Finalmente, 

o aspecto incoativo pode ser veiculado quando o advérbio suddenly (“de repente”) é 

utilizado como especificador de Aspincoativo (I)P, projeção que nucleia o traço de 

incoação, descrevendo o início de um evento. 

É importante salientar que autores como Ernst (2006) apresentam 

evidências contra a Hierarquia Linear Universal. A argumentação de tais autores se 

baseia, essencialmente, em um ponto: na sintaxe aberta, há relativa liberdade de 

posicionamento de advérbios, de forma que, além das posições inicial e final nas 

sentenças, há outras posições em que podem figurar advérbios, com ou sem 

mudança no significado. Considera-se, entretanto, em Cinque (1999), Santos (2010) 

e Sant’Ana (2011), respectivamente, que fatores como topicalização de advérbios, 

presença ou ausência de verbos auxiliares e motivações prosódicas podem 

influenciar na “aparente violação” da Hierarquia Linear Universal, na sintaxe aberta. 

Tais fatores, contudo, são secundários e podem ser explicados por imperativos dos 

sistemas do desempenho e por parametrização de certos movimentos sintáticos nas 

línguas naturais. 

Finalmente, considera-se, neste trabalho, que os traços que nucleiam as 

projeções sob escrutínio fazem parte da categoria de imperfectividade, por se 

adotar a definição de aspecto imperfectivo, de Comrie (1976). Segundo tal autor, 

sendo a categoria de aspecto referente às diferentes maneiras de se descrever a 

estrutura temporal interna de um evento, o aspecto imperfectivo seria aquele que 

promove tal descrição enfatizando as diferentes fases internas de um evento. Sendo 

assim, considera-se que as noções de habitualidade, continuidade, prospecção, 

duração e incoação são derivadas da análise das diferentes fases internas de um 

evento – ou seja, da imperfectividade em seu sentido amplo. 

O objetivo geral da dissertação é investigar a representação linguística da 

imperfectividade nas línguas naturais. Os objetivos específicos da dissertação a ser 

desenvolvida são: a) analisar as realizações morfossintáticas dos aspectos habitual, 
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continuativo, prospectivo, durativo e incoativo(I) associados ao tempo passado no 

inglês americano e b) analisar a ordem de produção dos advérbios relacionados aos 

aspectos habitual, continuativo, prospectivo, durativo e incoativo(I) combinados 

entre si em sentenças veiculando o tempo passado no inglês americano, a fim de 

investigar a hierarquia desses sintagmas aspectuais. Neste trabalho, apenas o 

objetivo específico a) será contemplado. 

A metodologia adotada na dissertação a ser desenvolvida 

consiste na a) análise de cinco horas de fala espontânea de falantes 

nativos de inglês, presente no corpus on-line gratuito Santa Barbara 

Corpus of Spoken American English e b) na aplicação remota de três 

testes a 30 falantes nativos de inglês americano: julgamento de 

aceitabilidade em escala likert (0 a 5), escolha forçada e ordenamento 

de itens. As variáveis dependentes são: os julgamentos de 

aceitabilidade favoráveis às sentenças (3 a 5), as escolhas em relação 

a um ordenamento no teste de escolha forçada e, finalmente, a 

frequência de ordenamentos no teste de ordenamento de itens. As 

variáveis independentes são: Estrutura (Auxiliarização1/ Não 

Auxiliarização2) e Ordenamento (Cinqueriano3/ Não Cinqueriano4). 

Por conseguinte, sentenças-alvo em quatro condições experimentais 

serão propostas nos testes: auxiliarização ordenamento cinqueriano, 

auxiliarização ordenamento não cinqueriano, não auxiliarização 

ordenamento cinqueriano e não auxiliarização ordenamento não 

cinqueriano. Afirma-se que, neste trabalho, apenas serão 

apresentados os resultados da análise de três horas de fala 

espontânea. 

As previsões adotadas na dissertação a ser desenvolvida são: a) sentenças 

em contexto de auxiliarização com ordenamento de advérbios não cinqueriano 

serão mais aceitas do que sentenças em contexto de não auxiliarização com 

ordenamento não cinqueriano e b) sentenças em contexto de auxiliarização e não 

auxiliarização com ordenamento cinqueriano serão mais aceitas do que sentenças 

com ordenamento não cinqueriano. 

 

Referências 

1Estrutura com was + 

verbo lexical + ing 

2 Estrutura com verbo 

lexical no passado 

3 Ordenamento 

previsto por Cinque 

(1999, 2006) referente 

às projeções sob 

análise: AsphabitualP > 

AspcontinuativoP > 

AspprospectivoP > 

AspdurativoP > 

Aspincoativo (I)P 

4 Ordenamento não 

previsto por Cinque 

(1999, 2006) 

referentes às projeções 

sob análise. 
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AS REALIZAÇÕES MORFOSSINTÁTICAS DOS ASPECTOS ACELERATIVO E 

PROSPECTIVO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Autora: Nayana Pires da Silva Rodrigues  

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 

Aspecto é definido por Comrie (1976) como as diferentes formas de se 

visualizar a constituição temporal interna de uma situação. Cinque (1999, 2006), em 

sua análise comparativa entre línguas, propõe uma série de aproximadamente 23 

sintagmas aspectuais presentes em nossa gramática mental, dentre eles, os aspectos 

acelerativo (I e II) e prospectivo, os quais serão abordados nesta pesquisa. 

O aspecto acelerativo caracteriza uma situação que foi realizada rapidamente 

(CINQUE, 1999). Cinque (1999) afirma que uma das formas de se veicular esse 

aspecto é através de advérbios como quickly (rapidamente) e rapidly (rapidamente). 

Polli (2002) elenca alguns advérbios que podem veicular o aspecto acelerativo no 

português brasileiro (doravante PB), a saber: rapidamente, velozmente, 

imediatamente, vagamente, lentamente. Vejamos os exemplos a seguir (POLLI, 

2002, p.348). 

 

(1) Rapidamente os alunos saíram do prédio. 

(2) Os alunos saíram do prédio rapidamente. 

 

Polli (2002) afirma que a posição do advérbio na sentença implica em sua 

leitura. Na sentença (1), o advérbio na posição pré-verbal não consegue se distribuir 

sobre o evento e a interpretação da sentença é equivalente a “um grupo x de alunos 

saiu do prédio de forma w”, ou seja, o evento é interpretado de forma coletiva 

(POLLI, 2002). Podemos, então, entender que o espaço de tempo transcorrido entre 

o momento em que os alunos estavam dentro do prédio e o momento em que os 

alunos se encontram fora do prédio não foi longo. O mesmo não pode ser aferido 

através do exemplo (2). Nesse caso, com o advérbio em posição pós-verbal, a 

interpretação do evento de sair é entendida de forma individual, significando que 

“cada aluno x saiu do prédio de uma mesma forma w”. Em outras palavras, esse tipo 

de advérbio, nessas posições, consegue distribuir sua predicação diferentemente 
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sobre os eventos de VP (POLLI, 2002). 

Já o aspecto prospectivo caracteriza as formas gramaticais (afixos, partículas, 

auxiliares e periféricos) que marcam “um ponto antes do início de um evento” 

(FRAWLEY, 1992 apud CINQUE, 1999, p.99). No inglês, o aspecto prospectivo pode 

ser veiculado através das perífrases to be going to (estar indo para?/estar prestes 

a), to be about to (estar prestes a), to be on the point to (estar a ponto de). Embora 

utilize essas três construções como sendo veiculadoras do aspecto prospectivo no 

inglês, Comrie (1976) afirma que há uma diferença de leituras entre a primeira 

construção (to be going to) e as outras duas (to be about to e to be on the point to). 

Vejamos exemplos a seguir (COMRIE, 1976, p.64). 

 

(3) Bill is going to throw himself off the cliff. 

'Guilherme vai se jogar do penhasco.’ 

(4) Bill will throw himself off the cliff. 

'Guilherme vai se jogar do penhasco.’ 

 

Segundo Comrie (1976), se imaginarmos uma situação em que 

alguém diga a sentença expressa em (3) e, em seguida, Guilherme for 

impedido de se jogar do penhasco, a previsão  do orador não será 

confirmada. Se, no entanto, o orador disser a sentença da forma 

expressa em (4) e Guilherme for impedido de se jogar do penhasco, 

então o orador não estaria necessariamente errado, já que tudo o que 

ele estava aludindo era à intenção de Guilherme de se jogar do 

penhasco, isto é, às intenções já presentes de alguma situação futura, 

a qual pode muito bem ser impedida de ocorrer por fatores diversos. 

Outra forma de veicular esse aspecto na língua inglesa é através 

de seus advérbios canônicos almost (quase), nearly (em seu 

significado de proximamente) e imminently (iminentemente). 

Segundo Cinque (1999), as construções perifrásticas veiculadoras do  

aspecto prospectivo e o advérbio “quase” mostram uma ambiguidade 

comparável com os predicados de achievement1, como  podemos 

verificar nos exemplos a seguir (CINQUE, 1999, p.99): 

 

1O tipo de verbo 

achievement são os 

verbos [+dinâmico], 

[+pontual] e [+télico]. 

Isso quer dizer que 

esses tipos de verbo 

definem ações que 

necessitam de energia 

para ocorrer, possuem 

pequenos instantes de 

duração temporal e 

possuem um ponto 

final linguisticamente 

definido (SMITH, 

1997). 
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(5) Gianni stava per morire. 

‘Gianni estava prestes a morrer.’ 

(6) Gianni è quasi morto. 

‘Gianni está quase morto.’ 

 

Ambos os exemplos expostos anteriormente podem se referir a uma situação 

em que uma bala passou por Gianni sem o acertar ou a uma situação em que ele foi 

atingido por uma bala e isso o deixou perto da morte (CINQUE, 1999). 

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 

acelerativo e prospectivo no PB. As hipóteses que norteiam esta pesquisa são que 

no PB: (i) o aspecto acelerativo só é veiculado através do advérbio “rapidamente”, 

“velozmente”, “imediatamente”, “vagamente” e “lentamente” e (ii) o aspecto 

prospectivo só é veiculado através do advérbio “quase”, “praticamente”, 

“aproximadamente” e “iminentemente”. 

A metodologia consiste em analisar 5 horas e meia de fala espontânea do 

corpus do grupo de pesquisa 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 variante fuminense, 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 acelerativo e prospectivo. 

Através deste trabalho, esperamos entender como ocorre a produção 

morfossintática dos aspectos acelerativo e prospectivo no PB, para que, 

posteriormente, possamos estudar o processo de aquisição desses aspectos também 

nessa língua. 
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A NASALIDADE ESPONTÂNEA NO PORTUGUÊS DO BRASIL: CONJUGAÇÃO 

ENTRE TEORIA E PRÁTICA EXPERIMENTAL POR FALANTES NÃO-NATIVOS 

 

Autora: Paula Pinheiro Costa 

Orientador: Andrew Ira Nevins 

 

A nasalidade nas vogais é uma característica bem conhecida do português, 

um desenvolvimento diacrônico das consoantes da coda nasal, com a existência de 

formas como lana em Espanhol, lana em italiano, llana em catalão, e, lână em latim 

juntamente com lã em português [lɐ̃] tem demonstrado claramente que a última 

língua (português) aboliu a consoante coda de forma avassaladora, em favor da 

nasalização da vogal precedente, que mantém o estatuto nasal fonológico herdado 

da língua mãe. Existem, no entanto, os que são chamados casos ‘não etimológicos’ 

de nasalização na língua portuguesa (ao lado do conhecido caso de muito [mũj.̃ tʊ] 

‘muito’, totalmente nasalizado e apenas não indicado ortograficamente), e formas 

outras, referidas marginais, fora do padrão de adequação formal linguística (até com 

pronúncias menos prestigiosas), como idioma [ˌĩ.d͡ ʒi.’õ.mɐ], igreja [ĩ.ˈgɾe.ʒɐ] , 

identidade [ĩ.ˌdẽ.͡tʃiˈda.d͡ ʒɪ] e idiota [ĩ.d͡ ʒiˈɔ.tɐ]. Todos os exemplos têm em comum o 

fato de serem iniciados por vogal alta [i] inicial, sendo o nosso último exemplo tão 

vívido no consciente fonológico de adquirentes e crianças nativas de português 

brasileiro que foi este tema do pôster promocional oficial do filme Bob Esponja: O 

Incrível Resgate. Embora haja algumas formas mais representativas e conhecidas 

para demonstrar o fenômeno em questão, uma análise quantitativa de mais de 

duzentos exemplos coletados desde 2016, concluímos que há um padrão pré-

definido fonologicamente de porque a nasalização espontânea surge em exemplos 

como esses, ao invés de ser distribuída de forma articulada e aleatoriamente por 

toda a língua. Em suma, afirmamos que a nasalização espontânea é uma estratégia 

para aumentar a proeminência perceptualmente e, para tal realizar propósito, tende 

a recair em para vogais já previamente selecionadas pela gramática do falante em 

posições silábicas especificadas, e sendo resultado desta fatoração fonológica, em 

oposição a ser um caso de lexicalização dialetal variável – e, teoricamente, não tão 

espontânea assim como sugere o título deste trabalho. Como adorno a este estudo e 

destaque ao tema, durante uma visita a uma vila de pescadores praticamente 
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desconhecida no Brasil chamada Picinguaba [̩̩̩̩pi.sĩ.ˈgwa.bɐ], uma falante de 

português altamente escolarizada o chamou de [̩̩̩̩pĩ.si.ˈgwa.bɐ], transpondo a vogal 

nasal para a primeira sílaba. Este 'erro em tempo real' não foi uma coincidência 

linguística ou fruto de uma divergência dialetal (como o topônimo é de frequência 

tão baixa que não se pode afirmar que existem duas variantes lexicalizadas), mas 

sim, argumentamos, a revelação de uma tendência latente e recorrente na língua: 

tornar as sílabas acentuadas ainda mais proeminentes do elas que seriam ou 

poderiam ser de outra maneira. O pé (e a estrutura rítmica-acentual é igualmente 

cara à nossa análise) desta palavra de quatro sílabas é composta por dois troqueus, 

onde a sílaba inicial tem acento secundário (Collischonn 1994). A sílaba mais forte 

dentro do primeiro pé deveria possuir, idealmente, maior proeminência quando 

comparada à sílaba mais fraca dentro deste pé. Transpor a nasalidade do local 

prosodicamente mais fraco para o mais forte conclui, de modo sólido, uma direção 

similar ao caminho intitulado por Smith (2005) de Proeminência de Aumento 

(Prominence Augmentation), ora igualmente referido como Prominence Boosting. 

A intuição que apontamos é que certas posições proeminentes, em particular, 

acentuadas e/ou sílabas iniciais, demandam a presença de uma material fonológico 

aumentativo desta porção já proeminente (o que é, na verdade, uma tendência 

claramente violável, mas, uma vez presente, a força, quando exercida por esta nasal, 

pode ser atestada). Ressaltamos este caso particularmente curioso com uma versão 

de Zoll’s (1998), utilizando restrições de Coincide, as quais exigem segmentos 

marcados (como nasais vogais em sílabas iniciais), segundo o tableau a seguir – 

organizando a teoria da otimalidade clássica adotada por nós para a tese (Prince e 

Smolensky, 1993):  

 

 / ̩̩pi.si.̃ˈgwa.bɐ/  COINCIDE(σ1,NasalV)  DEP[nasal]  Linearity  

☞ [̩̩pĩ.si.ˈgwa.bɐ]        *   

[̩̩ ̩̩pi.si.̃ˈgwa.bɐ]  *!          

[̩̩ ̩̩pĩ.si.̃ˈgwa.bɐ]    *!   

Tabela 1: pisinguaba como vencedor entre duas outras possibilidades de metátese 

/ output totalmente ao input. 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83.
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Com este pequeno "erro" na codificação e reprodução do topônimo da cidade, 

podemos resumir toda uma tendência fonológica e propor, ao menos, três 

indagações: (a) quando uma sílaba requer proeminência (i.e., uma teoria de acento 

secundário e posições proeminentes), como no caso da sílaba inicial desta palavra 

paroxítona de quatro sílabas? (b) Que tipos de sílabas são mais “carentes” de 

proeminência do que outras (por exemplo, aquelas com vogais mais altas, ou 

aqueles com uma ou nenhuma consoante em onset)? (c) Que tipos de processos (e 

segmentos) podem ser empregados para decretar Prominence Boosting, e como 

estes podem ser representados formalmente? 

O Stress-to-Weight Principle (SWP; e.g., Prince 1990) é empregado para 

explicar casos em que uma sílaba tônica (seja lexical ou previsivelmente tônica) 

sofre processos fonológicos adicionais para “ganhar peso”, como a adição de uma 

coda consonantal (em italiano raddoppiamento sintático; Borrelli 2002) ou síncope 

da sílaba pós-tônica em Tonkawa (Gouskova 2007), e muitos outros testemunhos 

linguísticos em que este princípio permite uma gama de estratégias. Outro exemplo 

cabível é a inserção de um glide antes de [s] nas sílabas tônicas finais no dialeto 

carioca do português brasileiro (PB) (por exemplo, ‘rapa[j]s’), que foi analisado em 

Nevins (2015) como uma instância do SWP, sob a suposição de que coda [s] é não-

moraica e, portanto, tais sílabas tônicas requerem peso prosódico adicional. No 

entanto, existem outros processos que afetam o acento primário (e secundário) que 

não podem ser facilmente solucionadas (e modeladas) em termos de adição de peso 

via estrutura moraica per se, mas, ainda assim, envolvem uma noção mais ampla de 

proeminência (por exemplo, Ryan 2014) para a aplicação de Weight-to-Stress 

Principle (WSP; e.g., Prince 1990).  

Lançamos mão, portanto, da escala a seguir para determinar o trajeto 

previsível de impacto pela nasalização espontânea em PB:  

(1) Escalas de Proeminência empregadas em Prominence Augmentation 

a. ditongos > núcleos simples 

b. onsets complexos > onsetful > onsetless 

c. vogais nasais > vogais orais 

d. vogais baixas (centrais) > vogais médias > vogais altas 

As escalas em (2) são derivadas de uma combinação de duração prolongada 

para todos e cada ítem, como é claramente verdadeiro para segmentos mais 
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‘materiais’ (2a-b), e foi comprovada e demonstrada em estudos fonéticos para (2c) 

por Moraes (2003), assim como para as vogais escaladas em (2d) por Crosswhite 

(1999). Argumentamos que os efeitos de fonologia de peso são estabelecidos em 

termos de comparação de sensibilidade ao peso presentes na língua e pela fonologia 

reunidos, embora derivem prioritariamente de uma instância fonética, que é a 

duração (e, aplicada ao fenômeno, a duração prolongada).   

Compactando o que descrevemos acima, nos valemos de breve explanação 

topicalizada. Esperamos que o processo de prominence-boosting afete (e não seja 

afetado) pelos seguintes tipos silábicos: 

(3a) Sílabas que pioneiramente demandam aumento de proeminência: 

i. Acento Primário; 

ii. Acento Secundário; 

iii. Sílabas Iniciais. 

(3b) Sílabas que nunca demandarão prominence-boosting: 

i. Sílabas não-iniciais sem acento primário (ou secundário). 

Um segundo tableaux pode resumir esta argumentação: 

 

/i.di.ɔ.ta/ COINCIDE(�̀�,NasalV) IDENT[±nasal] *NasalV 

☞[ˌĩ.d͡ʒi.ˈɔ.tɐ]   * * 

    [ˌi.d͡ʒi.ˈɔ.tɐ] *!    

Tabela 2: hierarquia para candidato portador de acento, em posição inicial e 

onsetless nasalizado ser o vencedor, considerando a restrição IDENT[±nasal] . 

 

O mesmo resultado poderia ser atestado se servíssemo-nos da restrição 

DEP(Nasal).  

 

/i.di.ɔ.ta/ COINCIDE(�̀�,NasalV,) DEP(Nasal) *NasalV 

☞[ˌĩ.d͡ʒi.ˈɔ.tɐ]   * * 

    [ˌi.d͡ʒi.ˈɔ.tɐ] *!    

Tabela 3: hierarquia para candidato portador de acento, em posição inicial e 

onsetless nasalizado ser o vencedor, considerando a restrição DEP(Nasal). 
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A explanação teórica é bem fundamentada se ancorada nesta ótica gerativa 

da linguagem, considerando princípios e restrições. Porém, para atestar o alcance e 

a veracidade de nossa análise, propomos um experimento de percepção, visando 

não limitar-nos a um estudo apenas de produção e a fim de que as duas frentes 

dialogassem. Utilizamos o software TP (RAUBER; RATO; KLUGE; SANTOS, 2013) e 

procedemos com estatística descritiva e inferencial para tratamento dos dados, com 

modelo de regressão logística. Temos em nosso repertório de respondentes falantes 

nativos de inglês americano (4), alemão (1), português brasileiro (1), hebraico (1), 

espanhol colombiano (5) e croata (8). Embora os dados estejam desbalanceados, 

foi-nos de extrema importante a rodagem do teste piloto referido e os resultados 

ainda incipientes nos apontam grandes expectativas de análise, que serão 

apresentadas parcialmente no Seminário.  
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A ESTRUTURA DO DP E O FOCO MORFOLÓGICO EM PERSA: CONSIDERAÇÕES 

PRELIMINARES 

 

Autor: Rafael Berg Esteves Trianon  

Orientador: Alessandro Boechat de Medeiros 

 

Esta apresentação é um recorte do nosso trabalho de doutorado, que 

investiga a estrutura subjacente às construções de foco morfológico em quatro 

línguas: persa, aymara, wolof e karitiana. No presente recorte, trataremos da língua 

persa, dando especial ênfase na estrutura do DP que estamos propondo para essa 

língua. 

Persa (também conhecido como farsi) é uma língua indo-

europeia, do ramo iraniano, falada no Irã, no Tajiquistão e no 

Afeganistão. No total, possui cerca de 73 milhões de falantes, sendo 

a língua nacional desses três países¹. É uma língua pro-drop que 

apresenta ordem SOV e alinhamento nominativo-acusativo. Na 

morfologia, persa é uma língua concatenativa. Não possui artigos 

definidos (embora possa utilizar formativos para indicar definitude, 

além de utilizar o numeral ‘um’ como artigo indefinido), nem 

marcação gramatical de gênero. Dentro do DP, a língua apresenta 

características de núcleo inicial, com seus modificadores sempre 

colocados à direita (com raras exceções) e marcados com um 

expoente fonológico específico. Os formativos que se apresentam em 

persa em geral são: marcas de número (1); classificadores numerais 

(2); marcas de (in)definitude (3); marcadores da relação do nome 

com seus modificadores (4); marcadores de constituintes 

específicos que não são sujeitos (5)²: 

 

(1) mærd mærd-an 

       ‘homem’ ‘homem’-PL (Mahootian, 1997, p. 190) 

 

(2) do ta doxtær      tu-ye          hæyat=ænd 

      ‘dois’ CL ‘garota’    ‘em’-EZ      ‘pátio’= COP.NPST.3PL 

¹ As informações 
etnolinguísticas foram 
retiradas do site 
Ethnologue (disponível 
em 
https://www.ethnolog
ue.com). Informações 
sobre o persa foram 
acessadas em 
05/07/2019. 
²  Os classificadores 
utilizados na 
morfologia 
derivacional não estão 
contemplados, por não 
terem relação direta 
com o tema da nossa 
tese. 
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‘Duas garotas estão no pátio’ (Mahootian, 1997, p. 193) 

 

(3) a.  ye durbin-i 

        ART ‘câmera’-IND 

‘uma (certa) câmera’ (Mahootian, 1997, p. 203) 

 

b. zæn-e be mæn goft 

 ‘mulher’-DEF ‘para’ 1SG ‘dizer’.PST.3SG 

‘A mulher (que acabou de ser mencionada) disse para mim’ 

(Mahootian, 1997, p. 201) 

 

(4) salon-e por æz jæm’iyat-e sinema  

      ‘salão’-EZ ‘cheio’ ‘de’ ‘gente’-EZ ‘cinema’ 

‘salão de cinema cheio de gente’ 

 (Kahnemuyipour, 2014, p. 11) 

 

(5) Hasan yek ketab-ra                did 

 ‘Hasan’ ART ‘livro’-RA ‘ver’.PST-3S 

‘Hasan viu um livro’ (Comrie, 1989, p. 135) 

 

Um dos objetivos da nossa apresentação é apontar qual é a estrutura interna 

do DP que permite a manifestação de todos esses expoentes fonológicos. 

Além disso, no registro coloquial, a língua permite a marcação do constituinte 

focalizado utilizando uma partícula ‘ke’ sempre posposta ao foco: 

 

(6) [Mæn    ke] ketab-o be Ali ne-mi-d-æm 

          1.SG    FOC livro-RA ‘para’ Ali NEG-DUR-dar.NPST-1.SG 

‘EU não darei o livro para Ali’ 

 

(7) Mæn [ketab-o ke] be Ali ne-mi-d-æm 

   1.SG livro-RA FOC ‘para’ Ali NEG-DUR-dar.NPST-1.SG 

‘Eu não darei O LIVRO para Ali’ 
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(8) Mæn ketab-o be [Ali ke] ne-mi-d-æm 

       1.SG livro-RA ‘para’ Ali FOC NEG-DUR-dar.NPST-1.SG 

‘Eu não darei o livro para ALI’ 

 (Fatahi et al., 2013, p. 176) 

 

Nossa proposta envolve assumir que foco seja uma categoria gramatical que 

se manifesta através do traço [+foco]. Em línguas de marcação morfológica de foco, 

como o persa, esse traço seria associado ao expoente fonológico ‘ke’. 

Semanticamente, o morfema de foco atuaria como um quantificador sobre o DP, 

estando em uma projeção FocP adjungida ao DP e marcando o DP quantificado como 

o valor da variável que satura a pressuposição introduzida pela focalização da 

sentença. 

O segundo objetivo da nossa apresentação é demonstrar essa estrutura 

articulada à estrutura do DP em persa, assumindo, para tal, os pressupostos da 

Morfologia Distribuída  (Marantz, 1997; Marantz & Halle, 1993, 1994). 
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VERBOS SERIAIS COM VERBOS DE MOVIMENTO EM WA’IKHANA (TUKANO  

ORIENTAL): UMA ABORDAGEM CONSTRUCIONISTA  

 

Autor: Bruna Cezario Soares 

Orientador: Kristine Stenzel  

Coorientador: Diogo Pinheiro  

 

Esta apresentação terá como objetivo mostrar uma análise de serializações 

com verbos  de movimento na língua Wa’ikhana (Piratapuya) – 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, 2019: 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) -di que é um evidencial 

(um tipo de  sufixo verbal da língua) e em (2) -gʉ, um tipo de nominalizador.  

 

(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.’ 

 

(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 análise 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 
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(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,  

estruturas sintáticas semipreenchidas e padrões sintáticos inteiramente 

abertos”(PINHEIRO, 2016: 29).  

Os dados utilizados nesta pesquisa provêm, em parte, do ACERVO 

LINGUÍSTICO CULTURAL DO POVOWA’IKHANA, disponível no ELAR e no Prodoclin. 

Este acervo contém um arquivo digital com listas de palavras, materiais escritos e 

mais de 40 áudios e  vídeos. Além disso, também há um dicionário digital, com mais 

de 1500 entradas, ilustrações  e áudios, que fazem parte do trabalho de 

documentação da língua Wa’ikhana. A outra parte  dos dados vem da viagem de 

campo realizada por mim em janeiro e fevereiro de 2020 para a  cidade de São 

Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Nesta viagem, foram coletadas narrativas  e 

dados de elicitação, em sua maioria focadas em situações que descrevessem 

movimento,  uma vez que verbos de movimento são comuns em serializações em 

línguas desta família.   

Nesta apresentação, serão, primeiramente, mostradas algumas 

características básicas  dos verbos seriais na língua Wa’ikhana, como a diferença 

dessetipo de construção para as construções com verbos auxiliares na língua. Além 

disso, será argumentado como as  serializações nessa língua formam uma única 

palavra fonológica.   

Apresentaremos, em seguida, os tipos de verbos seriais já analisados até o presente  

momento desta pesquisa, que inclui um tipo de serialização com verbo de posição e  

serializações com verbos de movimento. Serializações com verbos de movimento 

são muito  produtivas em Wa’ikhana, assim como em outraslínguas da 

famíliaTukanoOriental.Esse  tipo de verbo ocorre frequentemente na posição mais 

à direita da serialização, nossa hipótese  é que poderíamos postular uma construção 

mais abstrata à qual cada construção com um  verbo específico de movimento 

estaria conectada. 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. Apresentaremos, portanto, evidências para tal hipótese e 
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a relação  dessa construção com outras na língua que também apresentam verbos 

de movimento.   
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ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA DA CLASSE DE PALAVRAS ABERTA NA LÍNGUA 

MAKUNA (TUKANO ORIENTAL) 

 

Autor: Cristina de Cássia Borella 

Orientadora: Kristine Stenzel 

 

O povo indígena Makuna ocupa áreas que fazem fronteira entre o Brasil e a 

Colômbia. No Brasil, os Makuna autodenominam seu povo como yeba masã. Os yeba 

masã residem na terra indígena Alto Rio Negro, bem próximos da fronteira da 

Colômbia, no alto rio Tiquié (afluente do rio Uaupés) ou em seus afluentes, como os 

igarapés Castanha e Onça, regiões estas que pertencem ao município de São Gabriel 

da Cachoeira, estado do Amazonas. Por sua vez, em território colombiano, os 

Makuna vivem às margens do Rio Comefia, afluente do Piraparaná e nas bocas do 

Piraparana e Apapori e, segundo Smothermon, Smothermon e Frank (1995), se 

dividem em sete grupos autodenominados yiba masã, ide masã, roéa masã, ebõã 

masã, ũbũã masã, sᵼróa masã e taboti jejea masã 

A língua Makuna pertence à família linguística Tukano Oriental, família esta 

que engloba pelo menos 16 línguas utilizadas por povos indígenas residentes ao 

longo do rio Uaupés brasileiro e de seus afluentes Tiquié e Papuri. Chacon (2014) 

propõe uma revisão das classificações anteriores da família Tukano Oriental, 

posicionando a língua Makuna numa classificação genética mais próxima com as 

línguas Barasano e Eduria. 

São poucos os trabalhos linguísticos desenvolvidos sobre a Língua Makuna, 

até o momento, encontramos apenas dois trabalhos e ambos são sobre o povo 

Makuna que reside em território colombiano: um dicionário bilíngue Makuna - 

Espanhol, Espanhol - Makuna, compilado por Smothermon e Smothermon (1993) e 

o “Bosquejo del Macuna – Aspectos de la cultura material de lós Macunas – Fonología 

e Gramática” de Smothermon, Smothermon e Frank (1995) que apresenta análises 

preliminares da gramática e da fonologia segmental desta língua. 

Assim, levando em conta os escassos trabalhos de análise sobre língua 

Makuna e a tipologia própria das línguas Tukano Oriental que, segundo Stenzel e 

Gomez-Imbert (2018), possuem duas classes de palavras básicas: o nome e o verbo, 

esta pesquisa objetiva descrever/analisar a classe de palavras aberta na língua 
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Makuna. 

A abordagem utilizada para análise dos dados será a tipológica funcionalista 

(“functional – typological approach), principalmente baseada em Givón (2001), 

Schachter e Shopen (2007), dentre outros autores, a depender da especificidade do 

tema. Esta abordagem defende que a estrutura linguística deve ser explicada 

principalmente em termos de função linguística dos constituintes de uma dada 

língua. Entretanto, através da observação de fenômenos empíricos que ocorrem 

através das línguas, é possível a busca de padrões entre as estruturas de diversas 

línguas e, a partir de uma comparação translinguística, a teoria funcional tipológica 

também propõe generalizações, conhecidas como universais linguísticos. 

As línguas da família Tukano Oriental são altamente aglutinantes e 

polissintéticas, apresentando uma morfossintaxe raramente encontrada em outras 

línguas, como uma enorme gama de classificadores e uma morfologia nominal 

marcada semanticamente para traços como [+ animado], [+humano] e um verbo 

com sufixos evidenciais obrigatórios que codificam 

tempo/aspecto/gênero/número/evidencialidade. 

Assim, acreditamos que a análise de uma língua pouco documentada como o 

Makuna pode vir a contribuir não só com os estudos tipológicos da família 

linguística Tukano Oriental, mas também possa a vir contribuir para a teoria 

linguística funcional tipológica. Por último, mas não menos importante, essa 

pesquisa tem também o propósito de contribuir para a revitalização/valorização da 

língua Makuna falada pelos Yeba masã das comunidades de São Pedro e São Felipe. 
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TOM E ACENTO EM GUATÓ SOB UMA PERSPECTIVA NÃO-LINEAR 

 

Autora: Dayane de Pontes Silva 

Orientador: Bruna Franchetto 

Coorientador: Andrew Nevins 

 

As tipologias sobre prosódia distinguem línguas que são tonais de línguas 

que são acentuais. As definições de línguas tonais levam em consideração o fato de 

que o tom é o único fator distintivo numa dada língua em que as palavras são, 

aparentemente, idênticas (Yip, 2002). As línguas acentuais, por outro lado, são 

caracterizadas pela ocorrência de um único acento mais proeminente em uma 

palavra (Hayes, 1995).  

Além dos sistemas prosódicos tonais e acentuais, há ainda um terceiro tipo 

de sistema, o ‘pitch-accent’ (acento-tonal). De acordo com Ding (2006), uma língua 

‘pitch-accent’ possui tanto um sistema tonal quanto um sistema métrico atuando em 

sua estrutura. Hyman (2006) aponta para o fato de que este último termo se refere 

a tipos distintos de línguas e sugere abandonar tal classificação, propondo classificá-

las pelos valores prototípicos de [±acento] e [±tom]. Para Hyman (2006), uma língua 

[+acento][-tom] seria o Inglês; enquanto uma língua [-acento][+tom] seria o Iorubá. 

No ponto médio do continuum, estariam as línguas [+acento][+tom], como o 

Japonês. 

O Guató, língua dos índios canoeiros habitantes tradicionais do Pantanal, foi 

classificado por Palácio (1984) como uma língua tonal. Sobre o acento, Palácio 

(1984:43) declara que a língua “não apresenta oposição acentual a nível fonológico”, 

mas não descarta a possibilidade do assunto ser retomado futuramente.  Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho foi observar o comportamento do tom e do acento 

em Guató, reclassificando-o com base na proposta de Hyman (2006) – uma proposta 

não-linear, que sugere abandonar os termos ‘tonal’, ‘acentual’ e ‘acento-tonal’ para 

a classificação de uma língua e classificá-las pelos valores prototípicos de [±acento] 

e [±tom].  

A metodologia foi dividida em duas etapas: (1) Análise de dados que 

revelassem o comportamento do tom e (2) Análise de dados que revelassem o 

comportamento do acento. Na etapa (1) foram analisadas apenas palavras isoladas 
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das categorias ‘nomes’, ‘verbos’ e ‘numerais’. Na etapa (2), além da análise de 

algumas palavras isoladas, também foram utilizadas sentenças que contemplaram 

as categorias de ‘afirmativas’, ‘negativas’, ‘exclamativas’ e ‘interrogativas’. Em 

ambas as etapas foi utilizado o software de análise acústica ‘Praat’.  

Durante as análises da etapa (1), foram observados os pontos máximo e 

mínimo do pitch de cada palavra, a fim de observar a ocorrência dos tons. Optei por 

analisar as palavras em categorias com o intuito de examinar a tendência dos tons 

em cada uma delas, verificando se o fenômeno atua isoladamente em determinadas 

categorias, como é o caso da categoria ‘verbo’ em Kaingang (Nascimento, 2016), ou 

se o fenômeno atua em toda a estrutura da língua. Assim, foi possível classificar cada 

uma das categorias do Guató como [+tonal] ou [-tonal]. 

Durante as análises da etapa (2), ao invés de observar apenas os pontos do 

pitch, como na etapa (1), também levei em consideração outros três recursos 

acústicos: (i) recorrência duracional dos pés silábicos, ou seja, a distância entre uma 

sílaba tônica e outra; (ii) a velocidade de fala; e (iii) a intensidade das vogais. Os 

recursos utilizados incluem, portanto, pitch (F0), intensidade e duração. Também 

optei por distinguir as análises das sentenças em categorias, visando observar se o 

fenômeno do acento se comporta de forma distinta em cada uma delas. Dessa forma, 

também foi possível classificar cada uma das categorias em [+acentual] ou [-

acentual]. 

Todos os dados utilizados neste trabalho não contaram com a minha 

participação durante a coleta e foram disponibilizados por pesquisadores que 

tiveram contato com a língua através de suas pesquisas pessoais, portanto, todos 

são secundários. A origem dos dados disponíveis foram 3: (1) Elicitações feitas pela 

linguista Adair Palácio (1984), em gravações de áudio fornecidas ao projeto pelo 

cineasta Joel Pizzini, diretor do filme 500 almas (2004); (2) Arquivos elicitados por 

Gustavo Godoy, Kristina Balykova e Walter Alves ao longo do projeto Línguas 

Indígenas Ameaçadas: Pesquisa e Teorias Linguísticas para a Revitalização; (3) 

Arquivos elicitados por Gustavo Godoy e Kristina Balykova através do projeto 

Salvaguarda do patrimônio linguístico e cultural de povos indígenas transfronteiriços 

e de recente contato na região amazônica. Durante as análises deste trabalho, foram 

utilizadas as origens (1) e (3), que podem ser categorizadas da seguinte forma: (i) 

foram utilizados 841 arquivos de áudio, dos quais 141 pertencem às elicitações 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
59 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

feitar por Adair Palácio (1984) e 700 pertencem às elicitações feitas por Godoy e 

Balykova (2020); (ii) dos 841 arquivos selecionados, 450 são de sentenças e 391 são 

de palavras isoladas; (iii) das 450 sentenças analisadas, 55 são ‘exclamativas, 35 são 

‘interrogativas’, 305 são ‘afirmativas’ e 55 são ‘negativas’; (iv) das 391 palavras 

isoladas, 189 são ‘nomes, 195 são ‘verbos’ e 07 são ‘numerais’. 
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A CONCORDÂNCIA DE NÚMERO E DE GÊNERO EM PORTUGUÊS COMO L2 NOS 

TEXTOS PRODUZIDOS POR FALANTES DAS LÍNGUAS DA FAMÍLIA TUKANO 

ORIENTAL 

 

Autora: Eneida Alice Gonzaga dos Santos 

Orientadora: Márcia Maria Damaso Vieira 

Coorientadora:  Kristine Stenzel 

 

A região do Rio Negro, no estado do Amazonas, é território de 23 povos 

indígenas pertencentes às famílias linguísticas Tukano Oriental, Aruak, Tupi e 

Yanomami que perfazem 95% da população do município de São Gabriel da 

Cachoeira – AM. 

Os alunos da Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e 

Desenvolvimento Sustentável da UFAM, pertencem a essas etnias. Nas turmas 

destinadas aos falantes da família linguística Tukano Oriental (tukano, tuyuka e 

kotíria), temos observado alguns desvios de concordância de número e de gênero 

na produção de textos orais e escritos na língua portuguesa. 

O nosso objetivo nesta pesquisa é, então, além de descrever os desvios 

observados nos diferentes níveis de proficiência, tentar explicá-los à luz de teorias 

linguísticas mais formais, como a Teoria Gerativa, por exemplo (White, 2003; e 

Rothman e Slabakova, 2018), bem como refletir sobre o ensino desse aspecto 

gramatical em sala de aula. 

Para entender melhor a natureza desses desvios, faz-se necessário antes 

apresentar alguns aspectos gramaticais das línguas Tukano referentes ao processo 

de concordância de número e de gênero.   

Gonzalez-Rodrigues (2002: 427), dividem os nomes em Tukano em duas 

classes, a saber:  animados e inanimados. À classe dos animados são agrupados os 

humanos, todos os animais e os corpos celestes. Todos os objetos e os nomes 

abstratos pertencem à classe dos inanimados. 

Segundo Gonzalez-Rodrigues (op. Cit), a forma básica dos nomes que se 

referem a seres animados que, geralmente, andam em grupos, é o plural. A forma 

singular é marcada com o sufixo –wi, para referir-se a um ser não humano. Para 

humanos, utiliza-se o sufixo –gi para o masculino e –go para o feminino: 
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Plural                                                                Singular 

(1) Jõkõ-ã  ‘estrelas’                                    (2) jõkõ- ã- wi ‘estrela’ 

 (3) Boã-rã  ‘moscas’                                         (4) boã- rã- wi  ‘mosca’ 

  (5)Siri-á  ‘gente siriana’                                  (6) Siri-á- gi  ‘homem siriano’ 

 

 A formação do plural nos nomes inanimados pode ocorrer com os sufixos –

pa ou sufixo –ri.  

Segundo Stenzel (2009:8), em Kotiria, as categorias de número e de gênero 

também mostram uma dicotomia básica entre nomes animados e inanimados. Nesta 

língua, as formas singulares de nomes referentes a seres humanos levam morfologia 

de gênero e de número. Plurais de nomes animados são formados com os sufixos -

~da ou -a (07) para humanos, e –a ou–ya (08) para não-humanos: 

  (07) ~pho’da 

           filho-PL  

           ‘filhos’ 

  (08)  die-ya 

           cachorro-PL 

           ‘cachorros’ 

 

Existe, em Kotiria, concordância dentro dos sintagmas nominais, como 

ilustra o exemplo em (09) em que o determinante concorda em número com o nome: 

 

(09) ku-iro     die-ro                     ´Um cachorro’ 

        Um-SG   cachorro-SG        ( Stenzel, 2009:80) 

 

Barnes-Mallone (2000) afirma que as categorias básicas dos nomes em 

Tuyuka são animado e inanimado. Porém, VLCEK (2016) apresenta humanos e não-

humanos como as duas grandes classes que dividem os nomes na língua.  

Há, em Tuyuka, morfologia específica para marcar o singular, como pode ser 

observado em (11a), o plural como em (11b) e gênero no singular masculino em 

(12a) e singular feminino em (12b): 
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 (11)a.basokʉ 

         basok-ɨ 

         pessoa-H.M 

        ‘pessoa’ 

 

   b. basoka 

     basok-a 

     pessoa-H.PL 

     ‘pessoas, comunidade’ 

 

(12)a.yʉpakʉ 

          yɨ=pak-ɨ 

         1SG=pai-H.M 

         ‘meu pai’ 

 

      b.  yʉpako 

          yɨ=pak-o 

         1SG=mãe-H.F 

          ‘minha mãe’ 

 

Assim como as línguas da família Tukano, o Português marca número e 

gênero nos nomes e há concordância dentro dos sintagmas nominais envolvendo 

determinantes (Det) e modificadores (Mod). O que não existe na L2 é a dicotomia 

entre nomes animados e inanimados ou entre seres humanos e não-humanos. 

O que se observa nos dados coletados entre os falantes das línguas da Família 

Tukano Oriental são alguns desvios em relação ao número e ao gênero nominal, 

conforme ilustram os exemplos abaixo.  Esses desvios são das seguintes ordens: 

(i)  (Det   singular) + N singular + Mod plural  

(13) [...] gente de pedra representa o ancestral pioneiros. 

(14) [...] com isso mostrar a nossa identidade no mundo indígenas e não 

indígenas. 

(15) O projeto políticos  
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(16) [...] dessa conquista de novo espaço da educação escolar indígenas. 

 

(ii) (Det  singular) + Nome plural + Mod singular 

(17)  benzimentos  específico 

(18) essa experiências vivida 

(iii) (Det singular) + Nome plural + Mod plural 

(19) O conhecimentos ocidentais. 

(iv) ( Det plural) + Nome singular+ (Mod. Singular) 

(20) Depois de matar o irmão maior, ele procurou a reconciliação com os 

seus irmão. 

(21) [....] de acordo com os seus conhecimento do ciclo anual. 

 

Podemos perceber que a marca de plural pode ocorrer tanto à direita no 

modificador, como também pode ocorrer à esquerda do núcleo do sintagma 

nominal, no determinante. O núcleo nominal, o gatilho da concordância, pode ou não 

exibir a flexão de número plural.  

Ainda não foi possível fazer uma generalização das regras de marcação de 

número observadas nos desvios acima. As formas expressas nos sintagmas 

nominais não parecem ser marcadas aleatoriamente. Também não foi possível ainda 

determinar em que níveis de proficiência da L2, esses desvios ocorrem.  
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EFEITOS DO CONTATO LINGUÍSTICO NO LÉXICO KAINGANG 

 

Autora: Fabiana Alencar da Silva  

Orientador: Gean Nunes Damulakis  

 

O objetivo deste trabalho é promover uma reflexão acerca dos processos de 

inovações lexicais encontrados na língua Kaingang – família Jê, tronco Macro-Jê 

(Rodrigues, 1986). Desses processos, dois se mostraram mais recorrentes nessa 

língua, a partir do contato linguístico com o Português Brasileiro (PB): os 

empréstimos e as criações endógenas (Damulakis & Silva, 2020). 

O contato entre línguas gera transformações socioculturais contribuindo 

para o surgimento de mudanças linguísticas. No contexto brasileiro, em muitos 

casos, a situação de contato do PB, língua oficial no país, com as línguas indígenas 

causa uma relação assimétrica e diglóssica, possibilitando o aumento de 

empréstimos e de outras inovações, como as criações endógenas. Esse é o caso do 

Kaingang, do qual grande parte da população possui um alto grau de bilinguismo e, 

muitas vezes, torna-se monolíngue em PB. 

Em relação aos tipos de processos de inovações encontrados, ao lado de 

muitos empréstimos lexicais, tanto adaptados fonético-fonologicamente (por 

exemplo, aro[j]), quanto não adaptados (por exemplo, bi[s]i[kl]eta ‘bicicleta’, com 

os segmentos [s] e [l] e o cluster [kl] inexistentes em Kaingang), também 

encontramos o que estamos denominando de criações endógenas. Estas criações 

funcionam como uma expansão lexical utilizando-se apenas de recursos da língua 

criadora, que se mostram alternativas à adoção de empréstimos, em situações de 

contato linguístico-cultural. Um exemplo de criação encontrado no Kaingang é o 

caso de goj kron fã, (literalmente: “bebedor” de água), para a nomeação dos 

referentes ‘bebedouro’ e ‘garrafa’. Baseando-nos no pressuposto da sociolinguística 

do tempo aparente (Weinreich; Labov & Herzog 1968), temos mapeado a variação 

entre empréstimos e criações endógenas com o intuito de observar se há variação 

estável ou em progresso com nossos dados coletados em pesquisa, em 2016 e 2018, 

nas Terras Indígenas de Nonoai e Serrinha (Rio Grande do Sul). 

Neste estágio da pesquisa, os resultados das criações endógenas no Kaingang 

apresentam dois comportamentos possíveis de observar: a) criações são feitas como 
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uma atitude linguística (inconsciente ou consciente) do falante para evitar uso do 

empréstimo do PB; b) há criações que já estão incorporadas ao léxico da língua, 

demonstrando uma estabilidade no uso. Diante desse quadro, pretendemos 

apresentar tendências de mudanças no léxico do Kaingang através de uma análise 

comparativa dos dados coletados em nossa pesquisa de campo com dados presentes 

nas listas vocabulares Vocabulário da língua bugre (1852), Val Floriana (1918) e 

dicionário de Wiesemann (2002). Além disso, também apresentaremos a nossa 

proposta tipológica das criações endógenas a qual abarca os comportamentos desse 

processo de inovação lexical. 

Desejamos com a nossa pesquisa fornecer subsídios, sobretudo aos 

professores, para a manutenção do dialeto Kaingang falado nessa região, além de 

levantar discussões a respeito de materiais didáticos capazes de munir o professor 

Kaingang, que atua sobretudo na educação infantil e fundamental, sobre esses 

processos de inovação lexical que ocorrem na língua, contribuindo para o 

fortalecimento da educação escolar indígena. 
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ESTUDOS SOBRE A ERGATIVIDADE NA LÍNGUA PAUMARI 

 

Autor: Guilherme Augusto Duarte Borges 

Orientadora: Marcia Maria Damaso Vieira 

 

A ergatividade é um fenômeno linguístico bastante discutido, especialmente 

em análises tipológicas. Segundo as análises de Comrie (1981) e Dixon (1994), e os 

estudos de cunho gerativista de Bobaljik (1993) e Duarte (2012) têm-se 

estabelecido certos comportamentos e padrões de análise das diversas línguas do 

mundo no que tange aos padrões de alinhamento das línguas Nominativa-

Acusativas (NOM-ACC) e as suas diferenças com as línguas Ergativa-Absolutivas 

(ERG-ABS) . 

Nosso propósito com este projeto é o de analisar a ocorrência e o 

comportamento da ergatividade na língua Paumarí (pertencente a família Arawá). 

Segundo Chapman & Debyshire (1991), o Paumarí caracteriza-se como uma língua 

morfologicamente rica, em especial de morfemas funcionais, como causativos, 

aplicativos e verbalizadores; além disso, apresenta um comportamento similar aos 

já registrados em línguas ergativas, como explicaremos abaixo. 

A principal diferença básica entre os dois alinhamentos tipológicos NOM-ACC 

e ERG-ABS se dá no comportamento dos argumentos verbais. Em sistemas com 

padrões nominativos, o comportamento é bastante previsível e regular: o sujeito de 

verbos intransitivos e o sujeito de verbos transitivos formam uma classe natural em 

termos morfológicos e sintáticos, enquanto que o objeto se difere destes; Observe 

os exemplos em (1), sobre a língua japonesa: 

 

1a. Honda-ga kita. 

Honda-NOM vir:INTR-PASSADO 

“Honda veio.” 

1b. Honda-ga sushi-o tabe-mashita. 

Honda-NOM sushi-ACC comeu:TRANS-PASSADO  

“Honda comeu sushi.” 

 

Em sistemas com o padrão ergativo, por outro lado, o comportamento é 
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bastante imprevisível, e nunca ocorre nas línguas do mundo como um sistema único, 

segundo observa Dixon (1994), coexistindo as construções nominativas com as 

ergativas, o chamado sistema de caso cindido (Split Ergative), seja motivado por 

questões semânticas como aspecto/tempo ou sistemas de pessoa, seja por questões 

sintáticas. Além disso, como ressalta Duarte (2012)  a atribuição de caso em línguas 

ergativas é sintaticamente um tanto irregular, bem diferente da regularidade das 

língua com sistema nominativo; Nas línguas ergativas, os sujeitos de verbos 

intransitivos e os objetos de verbos transitivos formam uma classe natural e 

recebem caso absolutivo (ABS), se diferenciando dos sujeitos de verbos transitivos, 

marcados com o caso ergativo(ERG). Observe os exemplos em (2), em Basco: 

 

2a.  Otso-a        etorri        d-a. 

                   lobo-ABS   3sg.-ABS   chegou 

                   “O lobo chegou.” 

2b. Ehiztari-ak      otso-a        harrapatu   d-f-u-f. 

                  caçador-ERG   lobo-ABS   pegou         3sg.-ABS-3sg.-ERG 

                  “O caçador pegou o lobo.” 

 

Como podemos notar, as línguas nominativas mantêm uma regularidade nos 

sujeitos em ambas as construções, seja transitiva ou intransitiva; no japonês, a 

marcação morfológica de NOM -ga, é dada aos sujeitos de construções intransitivas 

(1a) ou transitivas (1b), e -o acusativo (ACC) ao objeto; Em basco, por sua vez, a 

marcação de caso absolutivo(ABS) é atribuída para o sujeito de verbo intransitivo 

em (2a) e em (2b) ao objeto, pelo morfema -a ; o sujeito do verbo transitivo, recebe 

caso ergativo(ERG), representado pelo morfema -ak. 

Como observado por Chapman & Debyshire (1991), o Paumarí demonstra 

um comportamento similar aos já registrados em línguas ergativas-absolutivas, 

coexistindo também, o sistema de casos nominativo-acusativo; no padrão ergativo, 

o sujeito transitivo é marcado com o sufixo -a (ergativo), ao passo que o objeto e o 

sujeito intransitivo ocorrem precedidos pelo demonstrativo, como nos exemplos em 

(3). Observa-se que nesse padrão, a língua segue a ordem SVO nas construções 

transitivas e VS nas intransitivas. Outra marca de ergatividade é que o verbo 

concorda em número e pessoa com o sujeito transitivo de 3ª pessoa, mas concorda 
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em gênero com o objeto e o sujeito intransitivo: 

 

3a. Mamai-a             bi-soko-ki         ida makari-Ø . (SVO)  

mãe-ERG       3SG-lavar-MD     DEM:F     roupa-ABS 

“Mamãe lavou a roupa.” 

3b.       Abini-ki              ida      arakava-Ø. (VS) 

            morrer-MD DEM:D   galinha-ABS  

            “A galinha morreu.” 

 

No padrão nominativo-acusativo, o sujeito transitivo, também precedido 

pelo demonstrativo, se manifesta em ordem pós-verbal, engatilha concordância de 

gênero no sufixo verbal e o objeto sufixado com -ra (acusativo), precede o verbo, 

derivando a ordem OVS. Esse padrão se verifica em (4a). Também é possível a 

ordem SOV, mas neste tipo de ordem, o sujeito transitivo precede o objeto e não vem 

acompanhado pelo demonstrativo e nem engatilha concordância de gênero (4b): 

 

4a. ho-ra      kaihamamahi-ha   ada        isai-Ø. (OVS) 

       eu-ACC   zangar-se-MD      DEM:M   menino-NOM 

      “O menino se zangou comigo.” 

4b. Mamai-Ø      ho-ra      baranaha-i’-hi. (SOV) 

       mãe-NOM   eu-ACC    chamar-ASP-MD 

       “Mamãe me chamou” 

 

O nosso objetivo nesta pesquisa é, além de descrever os sistemas de caso 

verificados em Paumarí, como as possíveis marcações morfológicas dos argumentos 

( padrões ergativo e acusativo) , os tipos de vozes existentes (passivas e 

antipassivas), a possibilidade de omissão de argumentos em coordenação, os tipos 

de ordem permitidos nos diferentes padrões casuais, buscar explicar através de 

teorias linguísticas formais alguns desses fenômenos. 
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ACENTO, TOM E ENTOAÇÃO NA LÍNGUA WA’IKHANA 

 

Autor: Heitor Rui de Araújo Picanço 

Orientadora: Kristine Sue Stenzel 

 

Na descrição e análise de sistemas sonoros representantes da Família 

Tukano, os autores se dividem entre abordagens tipicamente tonais, e. g., Ramirez 

(1997), Gomez-Imbert (2001) e Farmer (2011), abordagens “segregativas” de tom 

e acento, v. g., Silva (2012), abordagens “mistas”, tonais e métricas, e. g., Gomez-

Imbert e Kenstowicz (2000), e aquelas de cunho mais acentual (e tom?), a exemplo 

de Barnes (1996). Em que pese o notório aumento de investigações nos últimos anos 

acerca das línguas Tukano e os alinhamentos teóricos adotados, ainda se ressente 

de trabalhos que alcancem os níveis prosódicos mais amplos e se debrucem sobre 

fenômenos envolvendo acento, tom e entoação nessas línguas, que relacionem, para 

tanto, a estrutura social do grupo étnico e, por fim, que ultrapassem a maneira 

tradicional de se estabelecer tipologia fonológica (HYMAN, 2006). 

As assimetrias explanatórias, desveladoras da indefinição tipológica das 

línguas Tukano, decorrem do fato de esses sistemas possuírem traços 

suprassegmentais que os facultam serem caracterizados tanto como tonais, quanto 

pitch-accent, como se demonstra com a raiz Wa’ikhana peje “ser muito” e a 

construção serializada peje + kɨó “lit. ter muitas posses”: 
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ser.muito-possuir-NMLZ-M-SG¹ 

 

         d.    ( *     • )  ( •  • )  ( • )  ( • ) ( • )  linha 2 

    ( *     • )  ( •  * )  ( • )  ( • ) ( • )  linha 1 

    ( *     * ) ( *  * )  ( * ) ( * ) ( * ) linha 0 

    (ˈpe . je) (kɨ .ˌo) ( di) ( ki) ( do) 

 

Como os exemplos em a. e b. assinalam, especificada com apenas um tom alto, 

a raiz peje é tanto passível de abordagem tanto tonal, quanto métrica. No processo 

exemplificado em c. e d., vemos o suplantar melódico da raiz secundária, kɨo 

“possuir”, na construção serializada e a estipulação de apenas um tom ou acento 

sobre toda a estrutura morfológica. Processos como esse ainda não foram 

submetidos a uma análise rigorosa e ficam cerceados aos limites da palavra 

fonológica, na maioria dos casos, sem os demais domínios prosódicos sejam 

englobados. 

Tom, exemplarmente, cumpre papéis importantes nas línguas Tukano: 

distingue pares vocabulares homófonos de grupos parceiros matrimoniais – e.g., 

wetá (Barasano) vs wéta (Taiwano) “amido” (GOMEZ-IMBERT, 1999, p. 84-85); 

apresentam comportamento complexo, em que padrões melódicos específicos 

sofrem deslocamento, cópia acentual, prefixação e sufixação tonal, e projetam 

prefixos tonais estabilizadores em Barasana (GOMEZ-IMBERT & KENSTOWICZ, 

2000); em Retuarã, acento (tom?) a terceira pessoa do plural acumula distinção 

dêitica “i͂ʔrá̃” <próximo> vs “i͂́ʔrã” <distante>, com o deslocamento acentual (STROM, 

1992, p. 13-14). 

Este trabalho se detém na descrição e análise dos aspectos prosódicos de 

acento, tom e entoação na língua Wa’ikhana, uma língua Tukano Oriental, em 

diferentes estruturas morfêmicas (entre especificadas/não-especificadas por tom, e 

entre destacadas/não-destacadas pela proeminência acentual). Buscamos 

depreender os variados processos de associação, espraiamento, bloqueio e 

deslocamento tonal, de um lado, bem como as demarcações, bloqueio e realocação 

de acento, de outro, em função da mora ao enunciado fonológico. Os padrões e 

fenômenos prosódicos inerentes serão investigados à luz da Fonologia 

Autossegmental (GOLDSMITH, 1990; KENSTOWICZ, 1994), Fonologia Métrica 

¹ Abreviações: COP = 
cópula; COL = coletivo; 
EVD = evidencial; M = 
masculino; NEG = 
negativo; NMLZ = 
nominalizador; PL = 
plural; SG = singular. 
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(HALLE e VERGNAUD, 1987) e Fonologia Prosódica (NESPOR & VOGEL, 2007), com 

o suporte acústico-instrumental do PRAAT. 

No esforço de superar o viés tradicional de se traçar tipologias fonológicas, 

adotamos o viés paramétrico de Hyman (2001), o qual postula um conjunto de 

propriedades prototípicas pelas quais os sistemas prosódicos serão definidos com ± 

tonais ou ± acentuais. Os dados da pesquisa compõem-se de dados gravados pelo 

autor, entre 2017 e 2018, e por corpora a serem coletados na cidade de São Gabriel 

da Cachoeira, município do estado do Amazonas, e em comunidades Wa’ikhana. Para 

além da língua Wa’ikhana, esse estudo visa contribuir ao conhecimento mais 

detalhado do componente prosódico das línguas amazônicas, especialmente no 

panorama multilíngue do Uaupés, uma região de intenso contato linguístico, com 

convergências e divergências de padrões sociolinguísticos (AIKHENVALD, 2002). 
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A CODIFICAÇÃO DO ESPAÇO NA LÍNGUA WAPIXANA-ARUAK 

 

Autor: Thaygra Manoelly Silva de Pinho 

Orientador: Kristine Sue Stenzel 

 

De modo simplista, o pensamento espacial refere-se a um mapa mental 

formado através da memória espacial do falante, em que este tem acesso para 

realizar um determinado trajeto. Apesar de a competência espacial necessitar de 

diversas habilidades (reconhecimento da forma de objetos e lugares, 

reconhecimento do próprio corpo em relação ao lugar que está ou que pretende ir, 

entre outros), o pensamento espacial permite a realização de um trajeto sem a 

utilização da visão, apenas utilizando a memória espacial, por exemplo, ir do quarto 

ao banheiro com as luzes desligadas. 

Em muitas línguas naturais, não existem conceitos 

abstratos de espaço, entretanto, existe um universal 

impressionante na linguagem espacial, as Perguntas-Onde 

(“Where-Questions”). Levinson (2003, p.64-65) menciona que a 

partir das Perguntas-Onde é possível afirmar que o domínio 

espacial abrange essencialmente a direção e localização. Esse 

domínio espacial possui uniformidades, como divisões internas 

ou subdomínios¹. Uma uniformidade principal é a distinção entre 

Figura (“Figure”) e Ground (“Fundo”), entendendo figura como o 

referente a ser localizado e ground/fundo como referência de 

localização (onde a figura está localizada). As respostas das 

Perguntas-Onde tendem a mostrar uma localização específica da 

Figura, como se esta possuísse alguma relação com o Ground. 

Assim, maioria das línguas utilizam os dois elementos para 

descrever relações espaciais. Entretanto, em algumas línguas, os 

vetores espaciais abstratos desempenham um papel 

importantíssimo, assim, essas línguas podem dizer algo como: 

“as pombas brancas voam para o norte”, em que o norte não é 

uma referência e nem um objetivo, mas apenas uma direção 

abstrata.  

¹ The spatial domain 
has both uniformities 
and major internal 
divisions or 
subdomains. 
(LEVINSON, 2003, 
p.65). 
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As línguas naturais encontram diferentes soluções para responder às 

Perguntas-Onde. Levinson (2003) nos traz uma representação do sistema semântico 

de espaço das línguas que nos permite melhor compreensão dessas estratégias: 

 

 

Figura 1: LEVINSON, 2003, p.66 

 

A partir desse esquema, que mostra os tipos de estratégicas semânticas que 

as línguas utilizam para responder as Perguntas-Onde, nosso trabalho tem como 

objetivo descrever as estratégias que a língua Wapixana (Aruák) utiliza para 

codificar e categorizar o espaço. A partir da observação de como o ambiente 

geofísico, a percepção de espaço habitado e práticas culturais influenciam a 

gramaticalização e lexicalização na linguagem espacial dos Wapixana; da verificação 

das preferências de formas (gramatical e lexical) que a língua Wapixana classifica os 

domínios espaciais (relação topológica, quadros de referências, movimento e 

dêixis); além da análise dos padrões semânticos subjacentes desses recursos 

linguísticos.  

Nesse momento, nossa pesquisa encontra-se concentrada na coleta de dados 

topológicos, em que teve sua base em: The Topological Relations Picture Series, um 

livro de setenta e um desenhos utilizados para coletar dados topológicos com três 

ou mais falantes nativos da língua a ser pesquisada. Cada imagem possui dois 

objetos, o primeiro objeto indicado por uma seta (ou de cor amarela) que indica o 
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objeto da Figura e o segundo objeto é o Ground. Nesse sentido, é perguntado ao 

falante nativo: onde está X (objeto da figura)?  

 

 

Figura 2: LEVINSON; WILKINS, 2006, p.10. 

 

O conjunto das imagens possui relações espaciais contrastantes com várias 

dimensões sobrepostas como em: 

 

+/− suporte horizontal +/− contenção completa 

+/− suporte vertical (suspenso) +/− contenção parcial 

+/− adesão +/− contenção em líquido ou massa 

+/− adesão líquida / mástique +/− contenção no limite circundante 

+/− marcas na superfície +/− fixação por piercing 

+/− criatura viva em superfície não 

horizontal 

+/− espaços negativos (buracos, 

rachaduras) 
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+/− anexo da figura projetada no chão +/− sem contato vertical (acima) 

+/− fixação por cordão +/− atrás 

+/− cerco +/− na frente de 

+/− envelope +/− sob 

+/− vestuário / adorno +/− próximo a 

 

Dessa forma, obtivemos os seguintes dados: 

 

(01) a) Un-dabatan nii un sumaran tabai pauwa  ii 

1-apoiar NPRS 1 arco   banco  cima POSP 

‘Vou apoiar o meu arco em cima do banco’ 

 

b)  Marii  tabai   pauwa  ii 

Faca   banco    cima   POSP 

‘A faca está em cima do banco’ 

 

(02) a)  Y-kabu’ut nii  dupawai tabai  pauwa-’a 

3-colocar  NPRS  jamaxim  banco   cima-POSP 

‘Ele botou o jamaxim em cima do banco’ 
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b)  Kainha‘a waru  dik  tabai  pauwa-’a 

EXIST  papagaio  fezes   banco   cima-POSP 

‘Tem fezes de papagaio em cima do banco’ 

 

(03) a)  Kainha’a kup  misabara pauwa-’a 

Ter   copo   mesa  cima- POSP 

‘o copo está em cima da mesa’ 

 

 

b)  U  xu’utan wyn  aru-ap-kizei  pauwa it 

3F  derramar  água   veado- ?-?  cima  POSP 

‘Ela derramou água em cima da mesa (para comer)’ 

 

 

 

Como podemos perceber, há três posposições na língua wapixana (ii, -’a, it) 

que são utilizadas com pauwa ‘cima’ que equivalem (até certo ponto) ao nosso “em 

cima”, entretanto, ainda não temos como afirmar quais os critérios que levam a 

mudança de posposição nesta língua. As figuras acima foram criadas pela autora 

com intuito do leitor observar as formas da figura em relação ao ground, o que pode 

ser um critério, ou ainda, a relação que a figura possui com o graund.  
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ORGANIZAÇÃO DO LÉXICO EM BAKAIRI E SIGNOS MOTIVADOS 

 

Autor: Valdo Kutaiava Xagope 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 

A língua Bakairi pertence à família das línguas Karib, um tronco do sistema 

das línguas ameríndias, segundo Voeglin e Voeglin (1977). A maior parte das línguas 

Karib são faladas na América do Sul, ao norte do rio Amazonas, mas algumas são 

encontradas mais ao sul, no Brasil Central, precisamente no estado do Mato Grosso. 

O Karib costuma ser subdivido em três ramificações – Norte, Nordeste e Sul. O 

Bakairi pertence à ramificação Sul, sendo a língua mais meridional da família. 

 Nosso projeto tem como objetivo geral discorrer sobre a organização do 

léxico em Bakairi, tomando como discussão básica, por ora, a questão da 

arbitrariedade dos signos e a formação de antropônimos. Assim, em discussão  estão 

as propostas sobre signos imotivados no âmbito da Linguística e dos signos 

motivados, no âmbito da Onomástica.  

 

1 Pressupostos teóricos 

Considerando que a nossa discussão caminha pela interface entre Linguística 

e Onomástica, faremos uma breve discussão sobre a concepção de signo linguístico, 

retomando, assim, o velho tema sobre as palavras e as coisas. 

 

1.1 Arbitrariedade do signo  

Saussure (1916/2006) abre a discussão sobre a constituição do signo 

linguístico em torno de dois eixos principais: a arbitrariedade e o valor linguístico. 

Os valores são inteiramente relativos, e eis porque o vínculo entre a ideia e o som é 

inteiramente arbitrário. A arbitrariedade do signo nos faz compreender melhor por 

que o fato social pode, por si só, criar um sistema linguístico. A coletividade é 

necessária para estabelecer os valores cuja única razão de ser está no uso e no 

consenso geral: o indivíduo, por si só, é incapaz de fixar um que seja. 

Segundo Saussure (1916/ 2006), os signos são formados pela união do 

sentido e da imagem acústica, ou seja, por um significante e um significado. Essa 
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relação entre as duas faces do signo, gerou diversas discussões, e já no século II a.C 

os filósofos discutiam se a língua era regida pela natureza ou pela convenção.  

 Isaac Epstein, em O signo, retoma este estudo e e faz a seguinte observação: 

A palavra “arbitrário” requer uma observação. Não deve dar a ideia de que 

o significado dependa da livre escolha de quem fala (ver-se-á, mais 

adiante, que não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num 

signo, uma vez que esteja ele estabelecido num grupo linguístico); 

queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário em 

relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na 

realidade. 

 

1.2 Signo e motivação 

 A literatura nos vem apontando que determinados tipos de signos têm na sua 

base uma motivação, como, por exemplo, a iconicidade sonora, caso das 

onomatopeias, de certas expressões e de verbos de caráter imitativo. Essa questão é 

discutida por vários autores. Ullman trata das onomatopeias, as quais ele divide em 

“primária” e “secundária”. Segundo o linguista, “A primária, a imitação do som pelo 

som, é mais simples e menos controvertida do que a secundária, que consiste em 

representar pelos sons experienciais não acústicas com o movimento, o tamanho e 

certas ressonâncias.”  

Se por um lado as relações entre nomes e referentes são inteiramente 

convencionais, por outro, segundo Ullman, existem, ao contrário, palavras às quais 

podemos chamar de motivadas, e de várias maneiras. (Ullman. 1964:170-171). 

 

2 Onomástica, léxico e cosmogonia 

A Onomástica tem em sua base dois componentes principais: a toponímia e a 

antroponímia, que se resumem em descrever a singularidade do nome de lugares, 

animais, plantas e de identificar os indivíduos de uma sociedade.  

Assim, quando se busca sistematizar a relação entre as palavras e as coisas, 

no campo da onomástica, o primordial é não perder de vista a historicidade da 

formação desses conjuntos de itens lexicais específicos com relação à cultura e visão 

cosmogônica do grupo. 

 O interesse pela toponímia é muito antigo e constitui disciplina que é parte 

da Onomástica. “No entanto, mais antiga é a preocupação pelas particularidades 
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conceituais específicas de algo que podemos singularizar com o nome de 

Onomástica toponímica.” (Solís, 2018: 13) Diferente da toponímia, a antroponímia 

se relaciona com o sistema de denominação dos indivíduos humanos de uma 

sociedade. “Os sistemas de denominação antroponímica são constructos culturais 

específicos, e ambos apresentam características gerais que se repetem nas culturas.” 

(idem: 23) 

 

3 Organização lexical e cosmogonia 

Diferente da proposta da Onomástica, que atribui aos sistemas de topônimos 

e antropônimos  uma base cultural, numa perspectiva discursiva, podemos definir 

antropônimos e topônimos como fundadores da identidade de um grupo quando, 

por exemplo, se tomam crenças, valores, mitos como elementos que estão na origem 

da constituição de uma identidade étnica.  

 São essas colocações acima, e ainda como um falante Bakairi, é que nos faz 

não ter como apoio único a questão da cultura, mas enveredar por outros 

condicionamentos, como por exemplo, uma língua materialmente oral. Um exemplo 

disso é como o topônimo Bakairi sawâpa, que significa queda d’água, revela um 

pouco de como se institui uma palavra numa língua de oralidade: sawâ-pa = 

levantar-negação. Há toda uma visibilidade e iconicidade em vocábulos como este 

que funcionam como formas de escritura, formas de se dizer/mostrar pela 

oralidade.  

 Um outro exemplo, está no funcionamento do formativo –do, que constitui 

uma determinada série de substantivos, todos derivados da palavra udodo ‘onça’, 

que metaforicamente representa o índio ancestral. Esta série, marcada com este 

formativo, tem sua origem em mitos fundadores da identidade dos Kura Bakairi. É 

interessante notar que as onças são ancestrais dos Bakairi segundo as narrativas 

mitológicas que não podem ser tomadas como ficções, mas como eventos 

discursivos que conformam a realidade atual da coletividade. Não se trata de 

antropomorfização (projeção das qualidades humanas em outros seres), mas de 

uma condição homorgânica que permitia jaguares e indígenas dos tempos 

primordiais estabelecerem relações de parentesco. Este compartilhamento parece 

se expressar através do formativo –do.  
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Enfim, a questão da formação de antropônimos não se encerra numa visão de 

mundo, constituída apenas pela cultura. Existe, sim, uma visão cosmogônica 

instituída no léxico que, por sua vez, vai permitir entender a organização social do 

grupo, as relações de parentesco, bem como os valores éticos, religiosos, os rituais, 

etc. São redes de diferentes ordens que tecem a materialidade da língua. 

 Nosso projeto busca, então, dar um tratamento linguístico ao léxico Bakairi, 

sem desvincular a análise de uma visão étnica, que só um falante nativo pode fazê-

lo com segurança.  
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VERBOS CLASSIFICADORES EM CONSTRUÇÕES METAFÓRICAS NO AIMARA DO 

SUL PERUANO 

 

Autora: Yesenia Verónica Ancco Almonte 

Orientadora: Marilia Facó Soares 

 

A visão que ampliou a maneira com relação a linguagem humana mudou a 

partir do momento em que REDDY (1979) fez um trabalho sobre Teoria da Metáfora 

Conceptual denominada Metáfora do Conduto, essa foi a porta de entrada para olhar 

a linguagem dependente da cognição ou pensamento, alguns meses depois em 1980 

aparece a obra semear Metaphors we live by de George Lakoff para iniciar esse novo 

percurso, então 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 linguagem cotidiana passou a ser vista como altamente 

metafórica nas línguas, esta construção conceptual fundamental para o 

entendimento do homem sobre o mundo. 

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. 

No que se refere a presente pesquisa, escolheu-se canções, entrevistas no 

programa de televisão e conversações em aimara, as quais carregam um material 

para uma análise metafórica e de verbos classificadores em construções baseadas 

no uso, vejamos os exemplos (1) e (2):  

 

(1) isit taxtampisa nayaru jaqtitu 

 Sig. Lit. ‘Até a roupa lavada me tem jogado’  

Si. Fig. ‘Estou fervendo de raiva, desgostada e sinto desprezo pelo outro’  

(2) Inti jalanta.  

Sig. Lit. ‘O sol caiu’.  

Si. Fig. ‘Está entardecendo’  
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Nessa perspectiva, os objetivos da presente pesquisa é investigar os verbos 

classificadores em construções metafóricas na comunicação verbal e não verbal a 

partir da Linguística Cognitiva (LC), 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 entrevistas conversações em aimara, entrevistas 

e canções, evidenciam mapeamentos complexos, gerando metáforas como: Raiva é 

jogar um objeto sólido e redondo no chão. (iii) Evidenciar como classificadores 

verbais podem constituir uma “regra” na gramática da língua aimara. 
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DISCURSO EMPRESARIAL SOBRE ROMPIMENTOS DE BARRAGENS NO  BRASIL: 

RETROSPECTIVA E ATUALIZAÇÕES  

 

Autor: Ademir Antônio Veroneze Júnior  

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza  

 

O que e, sobretudo, como dizem os relatórios de sustentabilidade das 

mineradoras  BHP, Samarco e Vale sobre o rompimento de barragens de rejeitos no 

estado de Minas Gerais  em 2015 e 2019? Que usos da língua fazem tais empresas? 

E quanto ao emprego de imagens,  sobretudo quando associadas ao verbal? Eis as 

questões mais gerais deste projeto de pesquisa  no campo da Análise de Discurso 

materialista (AD).   

Assim sendo, considera-se cada texto do referido corpus como unidade de 

análise,  abarcando letras, elementos visuais e sequências linguísticas e imagéticas 

que dão corpos aos  sentidos. Para além das práticas linguageiras, trata-se de 

observar o funcionamento do simbólico tendo em conta sua abertura: as relações 

com outros textos, as suas condições de  produção e a rede de memórias na qual se 

inscreve, tecendo as discursividades nos relatórios.  Um gesto de interpretação que 

perpassa o social, o histórico e o político. Portanto, o objetivo  deste trabalho é 

explicitar como os sentidos em torno dos dois acontecimentos são formulados  e 

entram em circulação pelas empresas.   

Passando ao andamento da pesquisa nos dois primeiros anos do 

doutoramento,  destacam-se a coleta de 16 relatórios de sustentabilidade – que vêm 

sendo publicados  anualmente pela BHP e pela Vale e bienalmente pela Samarco – e 

a análise inicial dos textos. A variedade de relatórios tem permitido trabalhar com a 

historicidade, com a trama de  sentidos nos textos, incluindo nuances e mudanças a 

serviço de estratégias discursivas em  diferentes momentos, como, por exemplo, as 

expressões de luto e de responsabilização no  pós-Mariana e no pós-Brumadinho.  

Compreender que linguagem é estrutura e acontecimento tem permitido 

lançar mão de  dispositivos teórico-metodológicos para abordar tanto o léxico 

verbal como o léxico das  imagens. Um exemplo é o processo de significação que se 

instaura quando as empresas tratam  o rompimento de barragens como acidente, 

evento fortuito. O trecho seguinte foi publicado  no relatório de 2015 da Vale sob o 
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título “Acidente em Mariana”: 

 

Além disso, a despeito do cumprimento da legislação vigente e de investir 

em mecanismos de gestão de segurança e de riscos de barragens após o 

acidente ocorrido em Mariana (MG), visando trazer um maior conforto 

para  a sociedade, a Vale fez uma verificação extraordinária detalhada das 

condições estruturais de todas as suas barragens, incluindo a análise de  

acessos, reservatórios, cristas, bermas, taludes, drenagem superficial,  

sistema de drenagem interna, ombreira e sistema extravasor.  

(VALE, 2015,  p. 81, grifo nosso)  

 

A reincidência da ruptura, em 2019, desvela a contradição que aí reside nessa  

nomeação e no deslocamento em que a Vale delimita o rompimento da barragem de 

Fundão  nas operações da Samarco e se apresenta como segura e solidária em 

relação àquela empresa – que é operadora, cujo controle é igualmente dividido entre 

a Vale e BHP. Que sentido assume  toda a descrição de ações de “verificação 

extraordinária”, “visando trazer um maior conforto  para sociedade”? Por meio da 

comparação com as edições seguintes do relatório, pode-se ler  essa contradição no 

fato de que embora o termo acidente chegue ao desuso quando o tema é o  

rompimento de barragem em Mariana e/ou Brumadinho, discursivamente esse 

sentido  continua a se repetir, perpassando todos os textos.   

Outrossim, o gesto de leitura incide em cada imagem levando adiante a 

comparação  dos relatórios como uma estratégia de análise, correlacionando-as 

entre si e com a  materialidade verbal. Esse percurso tem sido trilhado recorrendo 

à noção de policromia postulada por Souza (1998, 2000), segundo a qual a 

interpretação dos textos imagéticos é  realizada pelo recorte de imagens implícitas, 

sugeridas, e, ao mesmo tempo, pelo apagamento  de outras. A cor, o jogo de luz e 

sombra e outros elementos visuais são concebidos como  operadores discursivos, 

facultando interpretar processos de significação também nas  aplicações de marcas 

– símbolos e logotipos –, nas capas dos relatórios e nas fotografias das  páginas 

internas, por exemplo. Enfim, oportunamente no desenvolvimento da tese, todos  

esses funcionamentos serão mais profundamente explicitados.  
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RELAÇÃO SUJEITO/LÍNGUA NOS PROCESSOS DE ENSINO/APRENDIZAGEM  

 

Autora: Aline dos Santos Oliveira  

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza   

 

Segundo Celada (2008), é a superioridade e/ou a necessidade do Mercado e 

sua  estreita relação com o sujeito que determinam o poder ou estatuto veicular de 

uma língua  estrangeira. Dessa forma, as línguas estrangeiras são reorganizadas em 

torno da língua  materna, ao passo que debruçam-se sobre os pilares que compõem 

a ideia de ensino.   

Todavia, ao se analisar tal contexto, observa-se que, geralmente, a língua a 

ser  aprendida tem o objetivo de inserir o indivíduo no mercado de trabalho e/ou 

capacitá-lo a fim  de conquistar melhores oportunidades, salários e cargos em suas 

respectivas áreas  profissionais. Em contrapartida, Lemos (2008) argumenta que as 

discursividades ligadas ao  Mercado reprimem as línguas estrangeiras a uma 

instrumentalização, enquanto interpelam e  enquadram o sujeito como pragmático; 

as tradicionais máximas que ditam o “fale agora”,  “fale já”, apresentam-se como 

comportamentos que favorecem uma subjetividade que se  submeta a 

(des)/(re)/territorializações.  

Antes de ocorrer o discurso a subjetividade se estrutura, e tal fato é 

interessante para  nós, pois ela nos permite compreender o meio pelo o qual a língua 

acontece no homem.  Segundo Orlandi (2002), “o acontecimento significante que é 

o discurso tem a noção de  subjetividade como lugar teórico fundamental” e para 

abarcar isto é necessário incluir que o  acontecimento do significante no homem é o 

que permite o deslocamento heurístico1 da  noção de homem para a de sujeito, 

mudando, simultaneamente, a forma como se configuram  as ciências humanas e 

sociais. Podemos perceber essa reconfiguração em três regiões de  conhecimento, 

sendo elas: o marxismo, a psicanálise e a linguística.  

Por tanto, ao pensar-se em subjetividade, observamos os prováveis sentidos 

que estão  atrelados numa posição-sujeito. Ressaltando que o sujeito, na análise do 

discurso, ao mesmo  tempo que se projeta de seu lugar no mundo para sua posição 

no discurso. Sendo que esta  projeção-material muda a situação social em posição-

sujeito, ou seja, discursiva.  
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Desse modo, o presente trabalho trata de uma análise, ainda que 

embrionária, da relação sujeito/língua no seio dos processos de 

ensino/aprendizagem sob a luz da Análise do Discurso francesa. Enquanto o foco do 

nosso trabalho diz respeito à verificação da relação  entre sujeito/língua nos 

processos de ensino/aprendizagem, buscando compreender como processos 

subjetivos funcionam nas práticas de linguagem, ao longo do processo de ensino da 

língua árabe. Por fim, a metodologia utilizada é de caráter qualitativo e tem por base 

a análise  bibliográfica, compondo o referencial teórico com Celada (2008), Lemos 

(2008), Orlandi  (1999 e 2007) e Pêcheux (1969), realizando a análise de dados com 

base no corpus extraído  ao longo da docência no nível superior e o corpus de 

avaliações e produções textuais dos  alunos.   

 

Referências 

Celada, M. T. O que quer, o que pode uma língua? Língua estrangeira, memória  

discursiva e subjetividade. Letras, Santa Maria, v. 18, n. 2, p. 145–168, jul./dez. 

2008.   

Foucault, M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996.  

Gadet, F. e Pêcheux, M. La Langue introuvable, Paris, Maspero, 1981, 248 p. (coll. 

“Théories”). A língua inatingível: o discurso na história da linguística. Campinas: 

Pontes,  2004.  

Lemos, M. A. O espanhol em redes de memória: antigas rotinas e novos sentidos dessa  

língua no Brasil. Tese de Mestrado, FFLCH/ USP, 2008. Disponível em biblioteca 

digital:  http://www.teses.usp.br/teses/ disponiveis/8/8145/tde-03122008-

153729.  

Oliveira G. M de. Políticas linguísticas: uma entrevista com Gilvan Muller de Oliveira. 

ReVEL, v. 14, n. 26, 2016 [www.revel.inf.br]  

Oliveira, G. M. de. &Altenhofen, C. V. O in vitro e o in vivo na política da diversidade 

linguística do Brasil: Inserção e exclusão do plurilinguismo na educação e na 

sociedade. In: Mello, H. et al. Os contatos linguísticos no Brasil. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2011.  

Orlandi, Eni.(Org.). Política linguística no Brasil. Campinas: Pontes, 2007.  

_______. Análise de Discurso – Princípios e Procedimentos. Campinas: Pontes, 1999. 

Pêcheux, M. Analyse Automatique du Discours, Paris, Dunod, 1969. 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
95 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

_______. LesVerités de laPalice, Paris, Maspero, 1975. Semântica e discurso – Uma 

crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Editora da UNICAMP, 1988.  

_______. Língua e conhecimento linguístico: para uma nova história das idéias no Brasil 

/ Eni P. Orlandi – São Paulo: Cortez, 2002.   

Payer, M.O. Educação popular e linguagem. Reprodução, confrontos e deslocamentos 

de  sentidos. 2.ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.  

Pereira de Castro, M. F. Língua materna: palavra e silêncio na aquisição da 

linguagem.  In: Junqueira Filho, L.C.U. (org.). Silêncios e luzes. Sobre a experiência 

psíquica do vazio e  da forma. São Paulo: Casa do psicólogo, p. 247-57, 1998.  

Pêcheux, Michel & FUCHS, Catherine (1975). A propósito da análise automática do  

discurso: atualização e perspectivas. In: GADET, Françoise. & HAK, Tony (org.). Por 

uma  análise automática do discurso. Campinas, Ed. da UNICAMP, 1990. 

  



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
96 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

AÇÕES CONSTRUÍDAS E MESCLAGEM DE PONTO DE VISTA EM LÍNGUA DE 

SINAIS BRASILEIRA (LIBRAS)  

 

Autora: Amanda dos Santos  

Orientadora: Lilian Ferrari  

 

Estudos linguísticos foram desenvolvidos acerca de um conceito que mostra 

a perspectiva de uma determinada entidade em relação às ações de outra entidade. 

A esse conceito, estudiosos nomeiam como Ponto de Vista. Embora essas propostas 

tenham se debruçado inicialmente sobre as línguas orais, pesquisas recentes têm 

demonstrado que a forma como designamos certas entidades e suas perspectivas 

em língua de sinais, como é o caso da Libras, também auxilia na sinalização de 

pensamentos, ações, atitudes e emoções em determinados contextos, seja em 

narrativas ou simplesmente em uma conversa que envolve informações de um 

referente.  

Na literatura, encontramos trabalhos recentes como os de Parril (2012) e 

Jarque e Pascual (2016), que abordam o fenômeno cognitivo de ponto de vista. As 

pesquisadoras Jarque e Pascual (2016) afirmam que as línguas de sinais são 

especialmente interessantes para o estudo de pontos de vista mesclados, o que traz 

nova luz para abordagem do fenômeno.  

Neste estudo, nos baseamos em pressupostos que evidenciam a alternância 

de pontos de vistas durante uma narrativa e, em alguns casos, a mesclagem de 

pontos de vista. Consideramos os pontos de vista do narrador e dos personagens 

presentes na narrativa em questão.  

A presente pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento dessas 

questões. 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, a noção de ação construída tem sido apontada na literatura como importante 

recurso 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. Com base no referencial 
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teórico da Teoria dos Espaços Mentaisv(FAUCONNIER, 1994, 1997), a presente 

pesquisa investiga estratégias de mesclagem de pontos de vista, em contextos nos 

quais o intérprete/sinalizador não se baseia somente em seu ponto de vista para 

executar a interpretação/sinalização figurativa.  

O recorte do objeto de estudo envolve fábulas interpretadas/sinalizadas em 

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

interpretação da fábula A Lebre e a Tartaruga disponível em um canal do Youtube 

elaborado com a interpretação do surdo Nelson Pimenta (doutor em Estudos da 

Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, Mestre em Estudos de 

Tradução, e se formou em Letras-Libras na UFSC).  

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 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 dos personagens, incorporando aos seus movimentos os 

movimentos dos personagens e relacionando também suas ações às características 

do personagem. Os resultados indicaram que alternâncias de ponto de vista podem 

envolver estratégias associadas à: (i) sinalização apenas do ponto de vista do 

narrador, (ii) sinalização do ponto de vista das personagens, (iii) mesclagem dos 

pontos de vista de narrador e personagens. Assim, enquanto no primeiro caso são 

normalmente utilizados apenas sinais manuais convencionais, nos dois últimos, há 

uma combinação de recursos manuais, corporais e faciais. Esses resultados 

sugerem que a relação entre ponto de vista e marcadores corporais em narrativas 

produzidas em Libras não é aleatória, mas mantém uma estreita relação com o 

estabelecimento do ponto de vista no espaço Base (narrador) ou no espaço da 

História (personagens).  
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“VÊ SE NÃO DÁ BOBEIRA”: A TRAJETÓRIA DIACRÔNICA DA CONSTRUÇÃO 

IDIOMÁTICA “VERIMP SE S” NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Autor: Dennis de Oliveira Alves  

Orientador: Diogo Oliveira Ramires Pinheiro  

Coorientador: Diego Leite de Oliveira 

 

A Gramática de Construções (GC) é um modelo de arquitetura do 

conhecimento linguístico que surge, na década de 1980, como uma reação ao 

modelo difundido pela teoria gerativa, da qual o trabalho de Chomsky (1957) é 

pioneiro. Seu surgimento é motivado pelo reconhecimento de que o conhecimento 

linguístico do falante é composto, em grande medida, por padrões que apresentam 

algum tipo de irregularidade sintática e/ou semântica em face das regras gerais da 

gramática da língua. Em outras palavras, o que os primeiros construcionistas 

apontam é que a porção idiomática do conhecimento linguístico parece ser muito 

mais vasta do que parece sugerir a tradição gerativa, de modo que uma descrição 

completa da gramática de qualquer língua deve, necessariamente, incluir a 

infinidade de padrões idiomáticos que fazem parte do conhecimento linguístico do 

falante. 

A fim de contribuir com a descrição linguística de uma língua particular – a 

saber, o português brasileiro (PB) –, este estudo recorre ao paradigma da Gramática 

de Construções Baseada no Uso (GCBU), a vertente funcional-cognitiva da GC, a fim 

de se debruçar sobre um padrão idiomático ao qual nos referimos como construção 

VERIMP SE S. Os exemplos abaixo ilustram alguns usos possíveis desse padrão: 

 

(1) Vê se não demora a me responder. 

(2) Veja se domingo é dia de trabalhar. 

(3) Vê se pode nem me conhecer e falar mal de mim. 

 

Como se observa, as sentenças (1) a (3) não podem ser interpretadas 

composicionalmente – isto é, não é possível decodificar o significado do todo a partir 

da soma dos significados de cada parte componente. Pelo contrário, essas sentenças 

suscitam uma leitura idiomática de avaliação negativa. Em (1), parece haver uma 
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cobrança endereçada ao interlocutor e, em (2) e (3), uma crítica – nesses casos, não 

necessariamente destinada ao interlocutor. Apesar dessas diferenças, temos, nos 

três casos, usos não-composicionais por meio dos quais são feitas avaliações 

negativas, o que os diferencia nitidamente do que acontece em (4) e (5), por 

exemplo: 

 

(4) Vê se essa roupa tá suja. 

(5) Veja se você gosta dessa música. 

 

Apesar da aparente semelhança com (1), (2) e (3), as 

sentenças (4) e (5), acima, diferem daqueles três exemplos por 

apresentarem interpretação composicional. Isso significa que é 

possível compor o significado do todo a partir da soma dos 

significados de cada parte da sentença1. Em outras palavras, ambas 

as sentenças se caracterizam como pedidos para que o interlocutor 

verifique a validade da proposição expressa na sentença que 

preenche o slot S. 

Esta pesquisa tem como foco a construção idiomática VERIMP 

SE S com interpretação de avaliação negativa, conforme ilustrado 

nos exemplos (1) a (3). Mais especificamente, propomo-nos a 

responder as seguintes perguntas de pesquisa: (i) quais são as 

especificidades formais e funcionais do padrão VERIMP SE S no PB?; 

e (ii) quando e como se deu o surgimento do VERIMP SE S idiomático 

na rede construcional do PB? 

Para responder a essas perguntas, nosso método de 

investigação consiste em análise de dados extraídos do Corpus do 

Português. Para a coleta dos dados, foram utilizados os comandos de 

busca “vê se” e “veja se”. Os filtros utilizados foram: séculos XIII ao 

XX (corpus histórico)2 e século XXI (corpus NOW),3 textos em 

português brasileiro e todas as categorias de gêneros textuais 

disponibilizadas pelo corpus (acadêmicos, notícias, ficção, oral e 

web). 

Com base em uma análise qualitativo-interpretativa dos dados coletados, 

1 Vale salientar que 
dizer que a 
interpretação da 
sequência é 
composicional não 
significa dizer que se 
leva em conta, 
necessariamente, o 
significado literal de 
cada parte que compõe 
o todo. Assim, a 
sequência VERIMP SE S 
pode ser interpretada 
composicionalmente 
mesmo quando o verbo 
“ver” não expressa 
percepção visual 
concreta, ou seja, 
quando seu sentido não 
é literal. Em (5), por 
exemplo, o verbo “ver” 
apresenta um sentido 
metonímico, remetendo 
a uma experiência 
sensorial com a audição, 
e não com a visão. Ainda 
assim, a sequência é 
interpretada 
composicionalmente. 
2 Disponível em: 
https://www.corpusdo
portugues.org/hist-gen. 
3 Disponível em: 
https://www.corpusdo
portugues.org/now. 
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argumentamos que existem duas construções idiomáticas com VERIMP SE S no PB 

contemporâneo: uma que expressa cobrança, como em (1), e uma que expressa 

crítica, como em (2) e (3). A construção de cobrança evoca um pressuposto e dispara 

duas inferências: a saber, o pressuposto de que já era esperado que o ouvinte 

realizasse a ação expressa pela sentença S, a inferência de que o ouvinte não 

realizaria essa ação e uma segunda inferência de desaprovação ou avaliação 

negativa do comportamento potencial do ouvinte. A construção de crítica, por outro 

lado, expressa a discordância do falante em relação a uma crença atribuída a um 

Sujeito de Consciência e evoca o pressuposto de que o falante assume que o ouvinte 

considera que a crença expressa pela sentença S é reprovável ou, em outras 

palavras, digna de uma avaliação negativa. 

No que diz respeito à abordagem do fenômeno da mudança linguística, 

estamos seguindo a proposta de Traugott e Trousdale (2013). Nossos principais 

achados são os de que: 

(i) historicamente, a construção de cobrança é anterior à de crítica: a 

primeira surge no século XIX e a segunda, apenas no século XX; (ii) os processos 

cognitivos que propiciaram o surgimento de cada construção (construcionalização) 

na língua foram, respectivamente, a neoanálise e a analogização; (iii) a trajetória 

diacrônica da primeira construção inclui uma mudança construcional em seu polo 

formal; (iv) a neoanálise é propiciada pela existência de usos ambíguos, que, por sua 

vez, pressupõem a satisfação a um conjunto altamente específico de propriedades 

linguísticas e interacionais (contexto crítico); (v) no processo de analozigação, uma 

inferência presente na construção originária (a saber, a ideia de avaliação negativa) 

é usada como base para a extensão analógica e passa a integrar o polo funcional da 

nova construção. 

Em resumo, esta pesquisa busca contribuir com a descrição, sob uma ótica 

construcionista, da porção idiomática da gramática do PB. Somado a isso, colocamos 

à prova o modelo proposto por Traugott e Trousdale (2013) para a mudança 

linguística por meio do exame de uma construção particular. 
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COM CERTEZA: UM ESTUDO SOBRE SEUS CONTEXTOS DE USO 

 

Autora: Ester Moraes Gonçalves 

Orientadora: Deise Cristina de Moraes Pinto 

 

Este trabalho tem como objetivo maior descrever e tipificar os diferentes 

usos de “com certeza”. Para isso, utilizamos o Corpus do Português, considerando 

dados dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. 

Como ponto de vista teórico-metodológico, lançamos mão da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), que conjuga pressupostos da Linguística 

Funcional norte-americana com conceitos da Linguística Cognitiva, mais 

especificamente, da Gramática de Construções. Através dessa perspectiva, analisa-

se a língua em seu real contexto de uso e concebe-se sua gramática como uma rede 

de construções que se interligam. Nessa visão, a construção é definida como um 

pareamento de forma-sentido (GOLDBERG, 1995; 2006): no plano da forma, 

podem se observar aspectos morfológicos, sintáticos, fonológicos; e no plano do 

sentido, aspectos semânticos, pragmáticos, discursivos. Desse modo, é válido dizer 

que “com certeza”, ao modificar verbo, pode ter sua forma representada por [V com 

certeza] e o seu sentido ser qualitativo; em contrapartida, ao modificar oração, 

pode ter sua forma representada por [(Or) com certeza (Or)] e o seu valor 

pragmático-discursivo ser de modalizador epistêmico. 

Destacamos que, para tentar explicar esses diferentes usos que moldam a 

gramática, valemo-nos dos processos cognitivos de domínio geral, em especial, a 

categorização, a analogia e o chunking (BYBEE, 2010). 

Tendo por base o estudo de Moraes Pinto (2002) sobre o processo de 

mudança dos advérbios em -mente, postulamos a hipótese de que a adverbial “com 

certeza”, que atualmente possui uso mais discursivo-pragmático (modalizador 

epistêmico) – modificador de oração – em sua origem, tinha uso mais qualitativo – 

modificador 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. A 

seguir, ilustramos dois dos usos prototípicos de “com certeza”:
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(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.” Sermões, 

Padre António Vieira (Século XVII) 

 

(2) “Regressava a esquadra, quando caiu um grande temporal, que 

obrigou os navegantes a procurar o primeiro abrigo que se lhes deparou. 

Era uma enseada desconhecida, que não figurava em mapa algum. Mas 

ninguém se importou com aquilo, e todos saltaram em terra, indo pedir 

pousada à casa de uma velhinha que ali morava. Era uma velhinha com perto 

de noventa anos, magra, baixa, e horrorosamente feia, caolha e aleijada. 

Devia ser com certeza uma bruxa mas disse que se chamava Sarda.” 

Histórias da Avózinha, Alberto Figueiredo Pimentel (Século XIX) 

 

Tem-se, no ex. (1), uma ocorrência com o valor qualitativo de “com certeza”, 

e, no ex. (2), uma ocorrência com o valor modalizador. 

Considerando a alta frequência de “com certeza” modalizador nos séculos 

XIX e XX, o objetivo principal do nosso trabalho nesse momento se encaminha para 

a observação cuidadosa do contexto de cada uso, atentando-se às relações formais 

e funcionais. A partir daí, propomos uma subcategorização dos usos de “com 

certeza” modalizador epistêmico, dividindo-os entre os seguintes valores: 

“conclusão lógica textual”, “conclusão lógica situacional”, “focalização” e 

“reafirmação”. Além do tipo “conclusão lógica textual”, que é apresentado no 

exemplo (2), ilustramos a seguir o tipo “reafirmação”: 

 

(3) “Diga pois o que deseja do meu infeliz cliente. Os seus negócios 

tratam-se comigo! - Já lhe disse que são negócios particulares, e só tratáveis 

com ele próprio. Quero dar uma busca nessas algibeiras, porque é natural 

que o miserável trouxesse consigo algum documento dos seus crimes. - Ah! 

Ele era um criminoso? - Dos piores. - E que lhe queria o senhor? - Matá-lo. - 

Sim? 

- Com certeza. - E não poderia o amigo, com um pouco de boa vontade, 

substituir essa intenção por outra? - Por outra? - Sim; visto que agora, neste 
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bom momento de repouso e ventre cheio, não me seria muito agradável 

cumprir com essa desagradável formalidade.” Mattos, Malta ou Matta – 

Aluísio de Azevedo (Século XIX) 

 

No exemplo (2), o narrador enumera os atributos observáveis da “velhinha” 

e, com isso, conclui que ela “devia ser com certeza uma bruxa”. Os argumentos que 

defendem sua hipótese são as características da velhinha, que ele dispõe em 

sequência: “perto de noventa anos, magra, baixa, e horrorosamente feia, caolha e 

aleijada”. Isto é, mediante o que se tem no imaginário coletivo de como aparenta 

ser uma bruxa, e diante dessas características, o narrador deduz que ela é uma 

bruxa. Devido à essa sequência lógica apresentada textualmente, denominamos 

esse uso de “com certeza” de “conclusão lógica textual”, pois há a construção de 

uma linha argumentativa, que culmina em uma conclusão encabeçada pela certeza 

do falante (“com certeza”). 

Já no exemplo (3), ao responder à pergunta “sim?” com a construção “com 

certeza”, o falante, que já havia dito que queria matar o criminoso, reafirma/reforça 

o seu “querer”, sem deixar dúvida. Supomos, então, que sua resposta (“com 

certeza”) traz em si, pressuposta, a informação “queria matá-lo”. Por isso, 

denominamos esse uso “reafirmação”. 

Resultados preliminares demonstraram que nos séculos XVI, XVII e XVIII o 

valor qualitativo de “com certeza”, como no exemplo (1), é predominante. Em 

contrapartida, nos séculos XIX e XX, o valor modalizador, como no exemplo (2), é 

muito mais frequente. Sendo assim, é possível que o uso modalizador de “com 

certeza” possa ter surgido posteriormente ao uso qualitativo, convencionalizando-

se apenas a partir do século XIX. Portanto, ressalta-se a importância do aumento da 

frequência de uso da construção modalizadora, visto que esse fator levou ao seu 

“estabelecimento no repertório do falante” (FURTADO DA CUNHA, BISPO, SILVA, 

2013, p.16). 
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MUDANÇA DE PONTO DE VISTA EM ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS: UMA 

ANÁLISE COGNITIVISTA DO TEXTO ORIGINAL E DE UMA TRADUÇÃO EM 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Autora: Gabriela Silva Ribeiro 

Orientadora: Lilian Vieira Ferrari 

 

Dentro da vertente teórica da Linguística Cognitiva (LC), propõe-se que os 

significados das formas linguísticas são construídos cognitivamente (Langacker, 

1987, 1991), isto é, a partir das conceptualizações do mundo e experiências 

culturais do falante. Desse modo, o atual estudo propõe uma análise de estruturas 

linguísticas em “Alice no País das Maravilhas” em sua versão original em língua 

inglesa e em sua tradução para o português, a partir da Teoria dos Espaços Mentais 

(Fauconnier, 1994, 1997) e dos estudos sobre o constructo cognitivista de Ponto de 

Vista (Sweetser, 2012; Dancygier e Vandelanotte, 2016; Lu & Verhagen, 2016). 

Desenvolvida por Fauconnier (1994, 1997), a Teoria dos Espaços Mentais 

corresponde à habilidade cognitiva de construir, dentro do discurso, espaços 

efêmeros que representam eventos factuais ou contrafactuais, construídos a partir 

de um Espaço de Realidade ou Espaço Base, que seria o espaço onde se estabelece o 

conhecimento comum sobre o evento de fala em andamento (falante, ouvinte, 

momento e local). No caso de narrativas, o Espaço Base é o espaço Narrativo, no qual 

se localiza o ponto de vista do narrador. 

A partir desses pressupostos teóricos, o objetivo deste estudo é analisar o 

romance original e sua tradução em língua portuguesa, ressaltando as diferentes 

ferramentas linguísticas utilizadas como recurso narrativo de sinalização e 

mudança de Ponto de Vista. Mais especificamente, as formas linguísticas que 

sinalizam intercalação de pontos de vistas a partir da localização do enunciador – 

narrador ou personagem – dentro dos eventos descritos. 

Em termos formais, o padrão enfocado neste trabalho é o encaixe medial da 

cláusula reportadora entre duas partes da cláusula reportada. De acordo com Lu & 

Verhagen (2016), a posição medial da cláusula reportadora permite uma transição 

gradual entre os pontos de vista do narrador e da personagem. Observemos os 

trechos a seguir, retirados do capítulo 1 do original em inglês e sua tradução para o 
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português: 

 

(2) ...but she could not even get her head through the doorway; ‘and even if 

my head would go through,’ thought poor Alice, ‘it would be of very little use 

without my shoulders […]’ 

(2’) porém nem mesmo sua cabeça passava por aquela porta. "E mesmo que 

minha cabeça atravessasse", pensou a pobre Alice, "ela seria muito pouco útil, 

sem meus ombros (...)” 

 

O trecho (2) se inicia com uma cláusula narrativa atrelada ao ponto de vista 

do narrador, cuja transição gradual para o ponto de vista do personagem na cláusula 

reportada é sinalizada através dos seguintes recursos linguísticos: um marcador de 

fronteira secundário (ponto de vírgula), uma conjunção coordenada iniciada por 

minúscula no discurso direto (and), repetição de elemento da cláusula narrativa na 

cláusula reportada. (no caso, head) e inversão verbo-sujejto na cláusula reportadora 

(thought poor Alice). 

Apesar de utilizarem recursos parecidos para a transição de ponto de vista 

(inversão verbo-sujeito na cláusula (pensou a pobre Alice), conjunção coordenada 

iniciando o discurso direto (E...) e repetição de elemento da cláusula narrativa na 

cláusula reportada (no caso, cabeça), observa-se que a tradução em português não 

apresenta algumas marcar de transição de ponto de vista presentes no original em 

inglês. Assim, em português, há ausência de marcador de fronteira secundário entre 

a cláusula narrativa e a cláusula reportada, com uso de ponto final ao invés de ponto 

e vírgula, e conjunção coordenada iniciada por maiúscula (e não por minúscula). 

A partir da comparação dos recursos linguísticos utilizados em contextos de 

discurso reportado como (2) e (2’), este trabalho busca investigar quais as 

semelhanças e diferenças nos recursos indicadores de transição de ponto de vista 

em inglês e português. Os resultados preliminares indicam que embora a transição 

gradual de ponto de vista também ocorra em português, o processo tende a ser 

realizado de forma mais restrita do que em inglês. As diferenças encontradas 

referem-se a: (i) recursos ortográficos na fronteira entre a cláusula narrativa e a 

cláusula reportada (uso de ponto final ao invés de ponto e vírgula e uso de palavras 

iniciadas por maiúscula ao invés de minúscula), (ii) ordem vocabular na cláusula 
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reportadora (SV ao invés de VS) e (iii) tipo de sujeito na cláusula reportadora 

(sujeito elíptico ao invés de sujeito expresso). 
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grammar in literature, 101–116. Amsterdam: John Benjamin. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A MICROCONSTRUÇÃO COM ADVÉRBIO 

QUANTIFICADOR MNOGO NGEN ‘MUITO DE NGEN’ E A MICROCONSTRUÇÃO 

BINOMINAL QUANTIFICADORA KUTCHA NGEN ‘MONTE DE NGEN’ DA LÍNGUA 

RUSSA 

 

Autora: Gabrielle de Figueira do Nascimento  

Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso  

Coorientador: Diego Leite de Oliveira 

 

Na língua russa, o fenômeno de quantificação com a função de expressar 

quantidade grande de um elemento nominal pode ser observado em distintas 

estruturas com diferentes pareamentos de forma e sentido. Uma primeira 

possibilidade é a quantificação de nomes através de advérbios, como por exemplo, 

mnogo ‘muito’, mnozhiestvo ‘maioria’ e obilie ‘abundância’, os quais encabeçam a 

construção com advérbio quantificador, do tipo QTF Ngen. Para a pesquisa, 

observaremos mais detalhadamente a microconstrução mnogo Ngen ‘muito de 

Ngen’. 

O advérbio mnogo ‘muito’, dentro da construção com advérbio quantificador, 

funciona como um predicador, atribuindo o caso genitivo ao elemento quantificado, 

além de expressar uma quantidade grande e indefinida desse elemento 

(MATVIEIEVA, 2016; MELTCHUK, 1985). Vejamos um exemplo de uso dessa 

construção retirado do Corpus Nacional da Língua Russa (CNRL) 

(https://ruscorpora.ru/new/index.html): 

 

(1) [CNLR – 2018 – jornal] 

Odnako    sredi      tiekh,       kto              uiekha-l, takzhie   mnog-o  

Embora    entre   3PL.GEN   quem-NOM sair-PST também muito-NOM  

priestupnik-ov»,    zayavi-l         direktor        tsentr-a       Robert-o  

criminoso-GEN.PL, Afirmar-PST diretor-NOM centro-GEN Robierto-NOM  

            Brisen-o. 

            Brisieno-NOM 

‘‘No entanto, também há muitos criminosos entre os que saíram’’, afirmou 

o diretor do centro, Roberto Briseno. 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
110 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

 

A segunda possibilidade de quantificação de nomes é via construção 

binominal quantificadora – N Ngen (RAKHILINA, 2010). No russo, a construção 

binominal quantificadora recruta palavras existentes no léxico da língua para 

funcionar como quantificador, como é o caso das microconstruções rieka Ngen ‘rio 

de Ngen’, lavina Ngen ‘avalanche de Ngen’, kutcha ‘monte de Ngen’. Como 

consequência desses termos já trazerem um conteúdo lexical, o falante/ouvinte 

pode recuperar os sentidos previamente vinculados a eles nos usos com a 

construção binominal quantificadora. Na microconstrução kutcha Ngen, selecionada 

para a pesquisa, o nome kutcha ‘monte’ libera uma imagem de elevação/altura do 

empilhamento de algo, lembrando o formato de um monte, como no exemplo (2): 

 

(2) Kutcha podarok  v   polu            komnata  

monte-NOM         presente-GEN em  chão-PREP sala-GEN  

 “Monte de presentes no chão da sala.” 

 

Entretanto, observamos alguns usos com nomes abstratos que se afastam 

dessa semântica de empilhamento, como no exemplo (3). Rakhílina (2010) 

argumenta que kutcha ‘monte’ apresenta um alto grau de gramaticalização, não 

apresentando restrições para a ocupação do slot Ngen. Nesse caso, podemos 

considerar que houve uma expansão no slot Ngen pelo fato dessa microconstrução 

admitir elementos que nem sempre entram em acordo com a semântica de 

empilhamento que a referencialidade de kutcha ‘monte’ pode expressar. 

 

(3) [CNLR – 2018 – jornal] 

Skazal,            chto nachal                  pisa-t’               knig-u ob      istori-i 

Dizer-PST.M que  começar-PST.M escrever-INF livro-AC sobre história-PREP 

rok-n-rolla,  chto  u          nego  kucha             planov. 

Rock’n’roll  que   perto 3S.M monte-NOM plano-GEN 

“Ele disse que começou a escrever um livro sobre a história do rock’n’roll, 

que tinha muitos planos.” 

 

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise comparativa 
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das microconstruções mnogo Ngen ‘muito de Ngen’ e kutcha Ngen ‘monte de Ngen’, 

que estão atreladas, respectivamente, à construção com advérbio quantificador 

(HYEON, 2005) – do tipo QTF Ngen - e à construção binominal quantificadora 

(RAKHILINA, 2010) – doravante N Ngen. O arcabouço teórico adotado pela pesquisa 

segue uma abordagem cognitivo-funcional da linguagem sob a ótica da Linguística 

Baseada no Uso (BARLOW & KEMMER, 2000; BYBEE, 2010) e da Gramática de 

Construções Baseada no Uso (CROFT, 2001; DIESSEL, 2015; GOLDBERG, 1995). 
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GENERIFICAÇÃO DAS MARCAS: QUAIS OS PROCESSOS LINGUÍSTICOS 

PREDOMINANTES E POR QUÊ? 

 

Autor: Iuri de Oliveira Sizo Nascimento 

Orientadora: Maria Cecilia de Magalhães Mollica 

 

O fenômeno da generificação das marcas se observa quando determinado 

nome de produto ou serviço, de fabricante específico, passa a ser usado para 

denominar qualquer um do gênero, como leciona Denis Borges Barbosa (2006). 

Gillette, Insulfilm e Velcro ilustram graus variados da incidência do processo 

mencionado. Respectivamente, estima-se que o manejo do vocábulo se dá com plena 

ciência de que se trata de marca registrada; a seguir, um patamar em que se poderia 

até supor o registro, mas cuja descrição é preterida; finalmente, chega-se ao ponto 

de sequer cogitar-se outra denominação. 

O não reconhecimento por parte do consumidor desses termos 

como exclusivos de um fornecedor pode ameaçar o respaldo jurídico 

que o registro marcário confere, dado que um critério essencial do 

título perante a autarquia (INPI) é o poder distintivo, conforme a Lei 

de Propriedade Industrial1. Isso se verifica no momento de 

concessão do uso privativo, o que não impede, contudo, que tal 

característica se fragilize ou se perca com o tempo, prejudicando a 

subsistência do registro. A anomalia que daí se origina é que a 

entidade marcária não possui competência para desfazer o registro 

nessas circunstâncias. Como consequência, o titular de uma marca 

possivelmente degenerada poderá acionar o Poder Judiciário e 

constatar, somente após os custosos e morosos dissabores do litígio, 

que o nome de seu produto deixou de ser espécie e se tornou gênero. 

Assim ocorreu exatamente no julgamento cuja ementa se lê abaixo: 

 

PROPRIEDADE     INDUSTRIAL.     MARCA.     POPULARIZAÇÃO. 

DEGENERESCÊNCIA OU DEGENERAÇÃO. Degenerescência que decorre da 

existência de um registro válido da marca, em que o termo passa a ser, no 

decorrer do tempo, usado com popularidade, amoldando-se ao gênero e 

1 Art. 122, Lei Federal 
n.º 9.279/1996 
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perdendo sua especificidade. Ainda que demonstrada a 

existência de registro anterior, o termo "tubaina" 

popularizou-se e, sem dúvidas, é amplamente 

conhecido como sinônimo  de  bebida  e  não  como  

denominação  individualizada  de   determinada marca, 

assim, verifica-se que o uso costumeiro da denominação 

"tubaina" permitiu a popularização e a efetiva disseminação 

da idéia de que "tubaina" tornou-se gênero de bebida, 

especialmente, refrigerantes, impedindo, por conseqüência 

sua proteção individual. Disseminação do termo "tubaina" 

como palavra corrente e usual para se referir a 

determinado gênero de bebida, restando caracterizado, 

ainda que de forma tácita, a renúncia a sua 

protetividade. Recurso não provido2. [grifos acrescidos] 

 

Ainda que proveniente do campo jurídico e mercadológico, 

o tema analisado ocorre fundamentalmente em decorrência de processos 

linguísticos, mesmo porque aqui se trata de itens lexicais, sejam eles dotados de 

proteção jurídica ou não. Portanto, valer-se de expedientes da Linguística para 

descrever e porventura prever a generificação não nos parece tarefa ociosa, embora 

tampouco seja trivial. Buscando ferramentas teóricas, o projeto examina 

mecanismos linguístico-cognitivos associados à distorção da acepção, sobrepondo-

se à pretendida pelo titular da marca, que resulta finalmente na incorporação de 

neologismos à fala corrente, à medida que encontra identidade no tecido social 

(ALVES, 2007). Para tanto, assume-se na primeira fase o estudo da Teoria da 

Metáfora Conceitual (LAKOFF e JOHNSON, 1980), haja vista que a mudança léxico-

semântica, em casos desta natureza, muitas vezes é viabilizada pela metonímia. 

Nessa esteira, com base nos comentários de Lakoff a respeito da segunda 

figura, podemos aplicá-la à hipótese de Velcro ou Blindex, em (1) e (2). Os 

enunciados fazem referência ao gênero de produto sempre por meio de um 

representante específico entre os fornecedores possíveis, em substituição às 

locuções [adesivo em fita com sistema de gancho e argola] e [porta de vidro], 

respectivamente. 

² STJ/ REsp 1462626 
(2014/0095485-2). 
Rel. Min. Nancy 
Andrighi. DJe 
09.06.2014. 
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(1) A criança não sabe amarrar o cadarço, então usa tênis de 

Velcro. 

(2) Trocamos o Blindex da entrada. 

 

Tal recurso mantém o domínio conceitual, seguindo os moldes 

metonímicos da relação ‘produtor por produto’ a que Lakoff faz 

alusão. Todavia, cabe a ressalva de que a leitura passa a ‘um produtor 

exato por qualquer produto de utilidade semelhante ou idêntica’. Por 

outro lado, em instâncias como a do julgado citado anteriormente, 

bem como zíper, náilon ou querosene, já se cuida do estágio mais 

avançado de transferência de sentido, posto que se faz mais evidente 

ainda a distância entre o uso cotidiano e a noção de marca quando 

em sua origem. Com efeito, nos últimos exemplos, de fato perdeu-se 

a tutela jurídica outrora vigente, razão pela qual se convencionou 

nomear a generificação mais extrema de degeneração3, o  que 

sinaliza o completo desfazimento de sua essência distintiva e mesmo 

de seu propósito registral. 
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TEMPERE COM SALIS MICA OU GRANUM? 

CONSTRUÇÕES QUANTIFICADORAS BINOMINAIS NO LATIM 

 

Autor: Kleveland Cristian Barbosa  

Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso  

Coorientador: Pedro Baroni Schmidt 

 

A língua latina conta com, pelo menos, três formas de expressar a quantidade 

de um referente: (i) quantificadores numéricos (cardinais e multiplicativos), que se 

combinam somente com nomes contáveis, (ii) quantificadores não numéricos 

(pronomes e advérbios) e (iii) quantificadores nominais, ambos usados tanto com 

nomes contáveis quanto com incontáveis. 

A presente investigação toma com objeto de estudo a estruturas da categoria 

(iii), compostas por um SN quantificador, no caso, mica ou granum (‘migalha’ e 

‘grão’, respectivamente, mas, segundo os dicionários, podem compartilhar o último 

significado) acompanhado por um SNGEN quantificado. Dada a relativa flexibilidade 

da ordenação das palavras naquela língua, o SNGEN quantificado figurar antes ou 

depois do SN quantificador e, portanto, neste estudo, investigam-se quatro micro-

construções: SNGEN mica (1), mica SNGEN (2), SNGEN granum (3) e granum SNGEN (4): 

 

(1) morbis-que articulariis inlini cum [..] salis mica (Plínio, o velho, Naturalis 

Historia) 

enfermidades-e articulatórias ser-untando com sal-GEN migalha 

‘mas, para a gota e as enfermidades articulatórias, ser untado com [...] 

migalha de sal [...]’ 

 

(2) nulla in tam magno est corpore mica salis (Catulo, Carmina) 

nenhuma em tão grande há corpo migalha sal-GEN 

‘não há nenhuma migalha de sal em tão grande corpo.’ 

 

(3) si virginem alteruter, hordei granis (Plínio, o velho, Naturalis Historia) 

se a-virgem um-ou-outro farinha-GEN grãos 

‘se um ou outro [=o sol ou a lua] (estiverem passando) para Virgem, (usam-
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se) grãos de cevada.’ 

 

(4) sed sibi proceres medentur grano assyrii- mali (Plínio, o velho, Naturalis 

Historia) 

mas a-si mestres curam com-grão limão-GEN 

‘mas os mestres curam a si próprios com grão de limão.’ 

 

Quanto ao objetivo geral deste estudo, visa-se identificar e descrever as 

propriedades da forma e do significado/função de tais micro-construções. Quanto 

aos objetivos específicos, pretende-se: 

● identificar e descrever as propriedades formais, 

semânticas, pragmáticas e discursivas que diferem mica de 

granum; 

● mapear os contextos de uso, especificamente, os 

gêneros textuais, os locais geográficos e os períodos de ocorrência 

desses padrões. 

 

Metodologicamente, o presente estudo é realizado à luz da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (BYBEE, 2010; BYBEE; BECKNER, 2010; GIVÓN, 1979 e 

1995; HOPPER, 1987; IBBOTSON, 2013), vertente teórica segundo a qual o 

conhecimento linguístico é emergente a partir da interação entre cognição e uso. 

Como modelo de gramática, assume-se a Gramática de Construções Baseada no Uso 

(DIESSEL, 2015 e 2019; GOLDBERG, 2006; TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013), que 

concebe as construções gramaticais (pareamento de forma e função / significado) 

como unidades do conhecimento linguístico dos falantes. 

Em relação ao tipo de pesquisa empreendida, fez-se uma análise qualitativa 

de dados reais com pequenas nuances quantitativas em virtude da pouca 

quantidade obtida. Consideraram-se ocorrências presentes em textos escritos tanto 

em prosa como em poesia desde c. 240 a.C. até 1600 d.C.e pertencentes a diferentes 

gêneros literários. O acesso e coleta dos dados se deram por meio da plataforma 

eletrônica Perseus Digital Library. Quanto à distribuição, com base em traços 

sociolinguísticos e nas considerações de Adams (2013), Adamik (2015) e Pinkster 

(2015), agruparam-se os dados em cinco fases: (a) arcaica (240 – 90 a.C.); (b) 
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clássica (90 – 27 a.C.); (c) imperial (27 a.C. – 170 d.C.); (d) tardo-imperial (170 d.C. 

– 600 d.C.) e (e) renascentista (c. 1350 d.C. – c. 1600 d.C.), havendo uma lacuna para 

o período de 600 d.C. a 1350 d.C., que corresponde ao Latim medieval, em virtude 

daquela plataforma não contar com muitos textos desse período. 

Finalmente, importa elencar os fatores de análise considerados na descrição. 

São sete: 

(a) caso e número do quantificador;  

(b) caso e número do item quantificado;  

(c) modificador do quantificador;  

(d) modificador do elemento quantificado;  

(e) combinação com construções de negação;  

(f) categoria semântica do elemento quantificado  

e (g) função da construção (quantificação e/ou reforço de negação). 
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AS MICROCONSTRUÇÕES [Xque]CONECT COND DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

UMA ANÁLISE FUNCIONAL BASEADA NO USO 

 

Autora: Leyla Ely 

Orientadora: Maria Maura Cezario 

 

O fenômeno condicional consiste em duas proposições (hipotática1 e 

principal) que mantêm relação de interdependência entre si. Na literatura, 

encontram-se diferentes vertentes teóricas que descrevem as construções 

condicionais. Tradicionalmente, os usos condicionais são descritos em 

termos de dependência sintática (BECHARA, 2009; ROCHA LIMA, 

2011), visando a análise puramente formal. A explicação do fenômeno 

é voltada para o emprego da conjunção prototípica “se”, como no caso 

de (1). 

 

(1) Se eu tivesse ficado aqui com você Silvia, eu não tinha 

feito isto. (CEOM/VMPOSC, r.04F, 1978, cart. 14 apud ELY; 

ROST SNICHELOTTO, 2020)2; 

 

Por outro lado, as gramáticas descritivas (NEVES, 1999, 2011; 

PERINI, 2010) ampliam o foco de investigação, caracterizando as construções 

semanticamente, isto é, pela relação de causa-consequência entre as proposições 

condicionais. As construções são explicadas a partir de aspectos formais e 

funcionais que motivam o uso condicional. Contudo, ainda se detêm à descrição das 

construções iniciadas pela conjunção prototípica, não dando a devida importância 

às locuções conjuntivas com “que”, as quais ocupam o lugar de [Xque]CONECT na 

rede construcional das condicionais. 

Pensando numa nova proposta de descrição, que visa entender a construção 

como um todo complexo, nosso projeto prevê a análise construcional das 

microconstruções [Xque]CONECT COND, mais especificamente, condicionais 

encabeçadas por desde que, dado que, contanto que, sem que e supondo que. Em (2), 

apresentamos um exemplo desse tipo de construção:

(2) [...] agora não | tenho mais razões para | viver, estou louca desde que 

1 Também denominada 

de oração subordinada, 

em gramáticas 

normativas da língua. 

2 Ocorrência retirada 

de dados escritos, 

nesse caso, de cartas 

pessoais de “adeus” 

(ELY; ROST 

SNICHELOTTO, 2020). 
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soube de meus 30 | dias, para retirar-me da | firma. (CEOM/VMPOSC, r.01F, 

1976, cart.05 apud ELY; ROST SNICHELOTTO, 2020). 

 

No que diz respeito às construções condicionais de estrutura não prototípica 

do português brasileiro, podemos encontrar estudos importantes sobre o tema, e 

que  servem de base para esta pesquisa, a saber: Neves (1999, 2011), Oliveira e 

Hirata-Vale (2008), Oliveira (2008, 2009, 2010, 2014, 2019), Ely (2019) entre 

outros. Ainda, consideramos fundamentais as pesquisas de Silva, Santos e Cezario 

(2015), Silva (2019) e Fernandes (2019), uma vez que centram seu interesse em 

microconstruções advindas de [Xque]CONECT, porém, com matrizes distintas: 

concessivo e concessivo-condicional, e de raiz causal, respectivamente. 

As ocorrências dos usos condicionais com [Xque]CONECT serão retiradas de  

dados escritos, neste caso, de cartas pessoais dos séculos XIX, XX e XXI. A 

investigação será feita à luz dos pressupostos teórico-metodológicos da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), modelo que integra os conhecimentos do 

Funcionalismo norte-americano e os conceitos da Linguística Cognitiva, 

principalmente os da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 2003; CROFT, 

2001). A LFCU amplia seu olhar sobre os fenômenos linguísticos, considerando-os 

como processos cognitivos de domínio geral (BYBEE, 2010; TRAUGOTT & 

TROUSDALE, 2013; CEZARIO & ALONSO, 2019). Logo, as construções linguísticas 

passam a ser observadas em relação aos fatores cognitivos, tais como categorização, 

chunking, analogia, memória rica e associação transmodal (BYBEE, 2010), os quais 

são influenciados pelo meio. 

Nesse viés, este projeto traz uma proposta inovadora para a explicação das 

microconstruções condicionais iniciadas por [Xque]CONECT, já que investigaremos 

afundo os componentes da oração principal (como o tempo e modo verbal, a 

correferencialidade do referente-sujeito) em relação às propriedades (formais e 

funcionais) da oração hipotática, e mostraremos como essa relação atua na escolha 

que o usuário da língua faz por uma forma e não outra. Conforme Oliveira (2014), 

os conectores [Xque]CONECT passaram por um processo de construcionalização e, 

atualmente, encontram-se em competição nos mais variados contextos de uso. Por 

esse motivo, realizaremos análise da variação dos conectores condicionais com 

valores de [Xque] em nosso corpus. 
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DESENVOLVIMENTO FONOLÓGICO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Autora: Marcela Branco da Silva  

Orientadora: Christina Abreu Gomes  

Coorientadora: Simone Lopes-Herrera 

 

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

Diagnóstico e Transtornos Mentais (DSM-V), têm 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 
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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), adquirindo o inglês. O trabalho também 

tem como objetivo contribuir 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 foi 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 foi 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). 
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GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÕES COGNITIVA E ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA ALTERNÂNCIA DATIVA 

DO INGLÊS 

 

Autora: Maria Clara Pimenta Camelo dos Santos 

Orientador: Diogo Pinheiro 

 

Na língua inglesa encontramos o fenômeno conhecido como alternância 

dativa, que, sob uma ótica construcionista, diz respeito à possibilidade de 

instanciação de um mesmo item verbal em duas Construções de Estrutura 

Argumental (CEAs) distintas: a construção bitransitiva e a chamada construção de 

movimento causado por transferência (“transfer-caused motion construction”; 

GOLDBERG, 1995). O problema da alternância dativa é exemplificado pelas 

sentenças abaixo. 

(1) Paul gave Barry a gift. (Paul deu a Barry um presente) 

(2) Paul gave a gift to Barry. (Paul deu um presente a Barry) 

Nos exemplos acima, ambas as sentenças contêm um verbo triargumental, o 

verbo “give”. No entanto, elas não são instâncias da mesma CEA: enquanto (1) é uma 

manifestação da construção bitransitiva, a sentença (2) é uma manifestação da 

construção de movimento causado por transferência (“transfer-caused-motion 

construction”). 

Observa-se que a semântica do padrão construcional abstrato da construção 

bitransitiva pode ser capturado por meio da fórmula CAUSE-RECEIVE – isto é, fazer 

(alguém) receber (algo). Além disso, vê-se que essa CEA apresenta especificações 

nas dimensões semântica, sintática e pragmática. Do ponto de vista semântico, ela 

apresenta três papéis argumentais (agente, recipiente e paciente); do ponto de vista 

sintático, ela apresenta três relações gramaticais (sujeito, objeto 1 e objeto 2); e, do 

ponto de vista pragmático (estrutura informacional), ela apresenta uma 

especificação de foco. Essas três dimensões estão alinhadas na construção, de 

maneira que o agente corresponde ao sujeito (por exemplo, “Paul”), o objeto 1 

corresponde ao recipiente (por exemplo, “Barry”) e o objeto 2 corresponde ao 

paciente (por exemplo, “a gift”). 

Já a construção de movimento causado por transferência é tratada como uma 
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extensão metafórica da construção de movimento causado básica. Segundo 

Goldberg (1995), a metáfora que motiva essa construção é TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE É TRANSFERÊNCIA FÍSICA. 

Apesar de as construções bitransitiva e de movimento causado por 

transferência apresentarem os mesmos papéis semânticos –, ou seja, um agente, um 

paciente e um recipiente –, não podemos dizer o mesmo em relação às relações 

sintáticas e propriedades pragmáticas. Em relação à sintaxe, Goldberg (1995) 

assume que, enquanto a construção bitransitiva tem dois objetos, a construção de 

movimento causado por transferência apresenta um objeto e um oblíquo. Quanto à 

pragmática, a autora defende que há uma divergência entre as duas construções no 

que diz respeito à estrutura informacional: enquanto na primeira o foco recai sobre 

o objeto transferido, a segunda apresenta foco sobre o recipiente. 

Nos últimos anos, começa-se a verificar na literatura propostas de aplicação 

da Linguística Cognitiva (LC) e da Gramática de Construções (GC) ao ensino de 

línguas – em particular, ao ensino de lińgua estrangeira. Em Tyler (2012), por 

exemplo, encontramos o quase-experimento de Tyler, Mueller e Ho (2011), que teve 

como objetivo aplicar os fundamentos da LC e da GC ao ensino do fenômeno da 

alternância dativa do inglês para falantes não-nativos, através de sequências 

didáticas ministradas em um curso de inglês como língua estrangeira. Comparando 

os resultados dos pré testes e pós testes realizados nos grupos controle (turma que 

assistiu aula sem aplicação da LC/GC) e experimental (turma que assistiu aula com 

a aplicação da LC/GC), os autores chegaram à algumas conclusões. Os dois grupos 

tiveram resultados semelhantes no pré-teste; porém, no primeiro pós-teste, que 

consistiu em uma atividade de julgamento de gramaticalidade, houve uma diferença 

significativa de aprendizado a favor do grupo experimental (p<0.001). No segundo 

pós-teste, que consistiu em uma atividade de descrição de imagem, os ganhos do 

grupo experimental também foram superiores ao do grupo controle (p<0.002). Em 

suma, os resultados demonstraram que  o recurso à Gramática de Construções 

Cognitiva (GCC) no ensino de lińgua inglesa – mais especificamente no ensino da 

alternância dativa – é possível e eficaz, superando o modelo fundamentado na 

descrição da gramática tradicional. 

 

Embora com resultados promissores, que sugerem uma maior eficiência da 
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abordagem cognitivista / construcionista, o quase-experimento ignora a realidade 

do contexto educacional contemporâneo, uma vez que segue uma metodologia 

tradicional e oposta às abordagens atuais do ensino de língua, i.e. abordagens 

comunicativas e baseadas no uso, em suas diferentes ramificações (RICHARDS, 

2006). Tal limitação é constatada pela melhora de rendimento mais tímida na tarefa 

comunicativa mais espontânea, uma vez que o ganho no teste de descrição de 

imagem foi menor do que no teste de julgamento de gramaticalidade. 

Nesse sentido, questiona-se: é possível ensinar a alternância dativa do inglês 

por meio de uma abordagem que esteja, ao mesmo tempo, fundamentada nas 

premissas da LC e da GC e alinhada aos métodos comunicativos contemporâneos? 

Minha hipótese é a de que, se devidamente aliada às abordagens 

comunicativas, a adoção de uma perspectiva cognitivista e construcionista trará 

como resultado um ensino ainda mais eficaz da alternância dativa do inglês. Assim, 

minha pesquisa tem como objetivo principal investigar se a LC e a GC podem 

contribuir com o ensino de gramática em aulas de língua estrangeira – mais 

especificamente da alternância dativa do inglês – no âmbito das abordagens 

comunicativas atuais. Para isso, buscarei resolver alguns problemas encontrados no 

quase-experimento de Tyler (2012) a partir da aplicação de meu próprio quase-

experimento. 

Especificamente, desenvolvi um plano de aula voltado ao ensino da 

alternância dativa no inglês – com base tanto nas premissas da LC/GC quanto nos 

princiṕios das abordagens comunicativas – a fim de ministrar para alunos de nível 

intermediário matriculados em um curso de idiomas do Rio de Janeiro. Em razão da 

pandemia de covid-19 que ocorre desde março de 2020 até os dias atuais, a aula 

segue o modelo da LC/GC e os fundamentos da abordagem comunicativa no sistema 

de aula remota (através de aplicativo de videochamada), uma vez que será 

ministrada nesse modelo. 

A previsão é que os resultados demonstrem que a LC/GC, aliadas às 

abordagens comunicativas, trazem benefícios ao ensino de aspectos gramaticais 

considerados difíceis para aprendizes brasileiros. Por fim, pretendo, ainda, 

contribuir com o fortalecimento social do campo da linguística a partir da aplicação 

de suas descobertas no meio educacional, especialmente no ensino de língua 

estrangeira. 
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CONSTRUÇÕES CONCLUSIVAS COM PORTANTO, POR ISSO, LOGO E ENTÃO NO 

PERÍODO ARCAICO 

 

Autora: Mayra França Floret 

Orientadora: Maria da Conceição de Paiva 

 

Em nossa pesquisa de doutorado, analisamos as construções conclusivas 

com os conectores de base preposicional portanto e por isso, e os de base adverbial 

logo e então, em textos produzidos desde o século XIII até o século XXI. Em primeiro 

lugar, destacamos que o que chamamos de construção conclusiva não é apenas o 

elemento conectivo, mas a construção em que ele se insere: o esquema [Segmento 1 

CONECTOR Segmento 2]. Para esta apresentação, consideramos apenas os 

resultados encontrados no período arcaico (século XIII até a primeira metade do 

século XVI). Nosso estudo visa identificar a trajetória das construções conectadas 

por esses quatro elementos a fim de identificar mudanças sofridas não só por elas, 

mas em toda a rede de conectores conclusivos do Português. 

Em princípio, esses quatro conectores seriam considerados sinônimos, visto 

que servem para estabelecer o mesmo tipo de relação. Entretanto, de acordo com 

Goldberg (1995), um dos princípios que organiza a rede de construções de uma 

língua é o princípio da não-sinonímia, segundo o qual se há alguma diferença no 

nível sintático, deve haver, também, alguma diferença no nível semântico ou 

pragmático, ou seja, no polo do significado. Sendo assim, analisamos diversas 

propriedades das construções conectadas por portanto, por isso, logo e então para 

identificar as características particulares a cada uma delas e os fatores que motivam

 o uso de uma ou de outra. 

As construções em questão são chamadas de conclusivas por apresentarem 

um fato, tomado como uma premissa, que autoriza uma conclusão. Estariam 

situadas, portanto, no domínio epistêmico. Entretanto, como mostram alguns 

autores (cf. MARQUES, 2014; MARQUES; PEZATTI, 2015), as construções 

conclusivas podem não só estabelecer a relação entre premissa/argumento e 

conclusão, mas também relação do tipo causa e consequência e interacional (cf. 

SWEETSER, 1990). Portanto, um outro objetivo é verificar se essas construções se 

especializaram em um ou outro tipo de relação ao longo do tempo. Outras 
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propriedades analisadas neste estudo são: modalização na oração conclusiva, 

sequência discursiva em que ocorre a construção conclusiva, posição do conector 

dentro da oração e tipo de segmento textual conectado à oração conclusiva. 

A amostra utilizada em nossa pesquisa de doutorado é composta por dois 

textos para cada século. Os textos de cada período (arcaico, clássico e moderno) 

totalizam aproximadamente 200.000 palavras, mantendo, assim, o equilíbrio da 

amostra. Neste momento, estamos finalizando a análise dos dados dos períodos 

clássico e moderno. Dessa forma, apresentamos alguns resultados preliminares 

referentes ao período arcaico. 

No que diz respeito à frequência de uso de cada construção, a construção com 

então é a mais utilizada na expressão de conclusão no período arcaico, enquanto a 

conectada por logo é a menos frequente. Além disso, as quatro construções tendem 

a estabelecer relações menos subjetivas do tipo causa – consequência, com 

baixíssima probabilidade de modalização na oração conclusiva. Na amostra 

analisada para o período arcaico, as construções com os conectores de base 

adverbial logo e então apareceram mais frequentemente em sequências narrativas, 

enquanto as com portanto e por isso foram mais utilizadas em trechos expositivos. 

No que diz respeito ao aspecto formal, ainda que tenham mobilidade dentro da 

oração conclusiva, os conectores tendem a ocupar posições mais próximas à 

margem esquerda da oração. Por fim, as orações conclusivas encontradas neste 

trabalho tendem a se conectar a porções textuais maiores do que apenas a oração 

imediatamente anterior, como períodos compostos ou mesmo segmentos com 

vários períodos. Nas próximasetapas de desenvolvimento desta pesquisa,

 verificaremos o funcionamento dessas construções em períodos mais 

recentes – no período clássico (segunda metade do século XVI até o século XVIII) e 

no período moderno (século XIX até século XXI). Assim, será possível conhecer a 

trajetória dessas construções tendo em vista as propriedades selecionadas e, 

principalmente, verificar de que maneira a rede de conectores conclusivos se molda 

ao longo do tempo. 
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AS CONSTRUÇÕES [DE REPENTE]: UMA ANÁLISE SOB A

 PERSPECTIVA CONSTRUCIONISTA 

 

Autora: Nastassia Santos Neves Coutinho  

Orientadora: Maria Maura Cezário  

Coorientadora: Maria da Conceição Paiva  

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise preliminar dos usos 

de [de repente] na história do português, com dados coletados do Corpus do 

Português, em que a construção é encontrada desde o século XVI. A partir dos 

pressupostos teóricos metodológicos dos Modelos Baseados no Uso (Bybee, 2010; 

Traugott e Trausdale, 2013; Diessel, 2019), investigamos se [de repente] temporal e 

[de repente] modalizador epistêmico são duas construções diferentes na língua, 

tomando como base o modelo de construcionalização/mudança construcional de 

Traugott e Trousdale (2013). 

A construção [de repente] origina-se de [repente] nominal, o qual nomeia um 

ato repentino, que ocorre de forma súbita, espontaneamente, no improviso, ou seja, 

sem que haja reflexão (CASTELEIRO, 2001). A associação do substantivo à 

preposição [de] opera como advérbio na língua portuguesa, assumindo função 

temporal, de um momento para o outro. A maioria dos dicionários apresenta [de 

repente] como exemplo da descrição do substantivo [repente], embora, no corpus 

investigado nesta pesquisa, tenhamos encontrado apenas um dado de [repente] 

exercendo a função nominal, como exemplificado em (1): 

(1) “Esta advertência é de uma pessoa douta. Nesta corte têm sido tao freqûentes 

as apoplexias que todos, em Versalhes e nesta vila, se acautelam com águas 

imperiais gerais de Melue, e outras distilaçoes contra os males que acometem 

o cérebro, contra os vapores, vertigens, desmaios, palpitaçoes do coraçao e 

todos os mais acidentes desta natureza. Também guardam junto de si as 

drogas que sao necessárias em semelhante mal para se servirem em um 

repente tao perigoso e tao decisivo da vida do homem. As apoplexias do 

Delfim e do Duque de Orleas renovam esta necessária precauçao, e todos se 

provêem destes remédios e os conservam em uma frasqueira na sua guarda-

roupa, com uma relaçao da serventia e uso deles.” (Cartas, José da Cunha 
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Brochardo, Século XVII - 1690 – 1700) 

No contexto desse exemplo, parece haver a repetição de uma doença em 

muitos indivíduos da corte em um curto período de tempo, por esse motivo citam 

precauções a serem tomadas para evitar essa frequência. O substantivo [repente] 

parece retratar que no momento em que há o surgimento dessa doença em alguém, 

que é imprevisível e acomete de súbito, há a necessidade de uso das medicações 

indicadas. Com esse cenário, apresenta-se a noção de que ser acometido por essa 

doença é algo súbito, pois ela é imprevisível e não apresenta sintomas, sendo difícil 

haver alguma previsibilidade em seu surgimento. Além disso, explicita-se a 

frequência das ocorrências em que ela foi registrada em outros indivíduos, o que 

leva à necessidade de precaução sobre a possibilidade de ela acometer mais pessoas. 

Nesse caso, o substantivo parece carregar a noção do momento do acontecimento e 

uma possível sugestão daquilo que não é premeditado, acepção comumente descrita 

da construção [de repente] oriunda do substantivo [repente] + a preposição “de”. 

Sendo assim, como os episódios dessa doença tem sido frequentes na corte, 

a intenção é prevenir que ela ocorra, portanto, além de representar o súbito com 

que a pessoa é acometida de tal enfermidade, há a ideia de possibilidade de que ela 

surja em outras pessoas, o que pode já implicar na ideia do que é possível vir a 

ocorrer, acepção da construção [de repente] modalizadora epistêmica encontrada 

nos dados do século XX do corpus. 

Já no exemplo (2), a seguir, a construção está inserida no verbo “dar com”, 

utilizado para indicar o encontro entre o locutor e dois outros homens que 

apareceram de forma repentina na narrativa. A construção [de repente] marca a 

mudança de estado do evento, em que há um caminho sendo percorrido pelo 

enunciador, até que de forma inesperada há o encontro com dois homens. 

 

(2) Pouco tínhamos andado por uma rua e querendo tomar outra para nos 

pôrmos fora, senao quando demos de repente com dois homens e ainda que 

a noite era escura como viram mulher e que mostrávamos pressa, lançaram-

se a nós e com facilidade nos tomaram às maos (...) ( Infortunios trágicos da 

constante Florinda, Gaspar Pires Ribelo, Século XVII). 

 

O valor, no contexto, é de “súbito, repentino”, dessa forma a construção 
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marca essa mudança de estado, indicando também a surpresa, uma vez que o evento 

não é esperado ou premeditado. Não há intenção do locutor na realização do evento, 

que se dá de súbito, percebe-se melhor, neste caso, que a construção funciona como 

um operador de mudança da situação que está sendo descrita, determinando o 

rompimento da narrativa e não explicitamente o momento em que ela ocorre, se 

está inserida no período do acontecimento ocorrido no exemplo ou não. 

Já no exemplo (3), [de repente] parece indicar que a decisão tomada pelo 

enunciador foi realizada rapidamente, o que também representa uma mudança na 

ação que está sendo descrita no trecho, aparentemente estimulada por um desejo 

existente anteriormente, de tal forma que há uma intenção e não uma surpresa, 

como se fosse algo que ocorresse sem previsão, como ocorre em (2). 

 

(3) Tomando posse da caza, fez guerra a outro senhor que tinha a terça parte do 

reino e com facilidade o excluio della e ficou por senhor absoluto do reino de 

Voari. E como dezejava de senhorear, de repente se fez prestes para hir 

sobre o reino de Mino, que está junto de Voari, e depois de ter posto seo 

arraial no campo e o rey de Mino tambem, uzou de hum ardil desta maneira 

(...) 

 

Nesse trecho, o verbo “fazer”, denota “fazer-se prestes”, ou seja, “aprontar-

se, preparar-se” e [de repente] marca algo que ocorreu em pouco tempo (os 

preparativos para a nova ação, ou seja, o “fazer-se prestes”), sendo sinônimo de 

“rapidamente, em pouco tempo”. Assim, a construção, posicionada no início da 

oração principal, descreve o ímpeto da decisão do sujeito de realizar o seu desejo, 

isto é, a ação está no verbo “fazer” e [de repente] representa a mudança brusca no 

tempo da tomada de decisão de senhorear, que altera o estado anterior, parecendo 

haver uma antecipação, diminuindo o tempo de início da realização do evento. 

Dessa forma, a construção incide sobre o verbo, característica da categoria de 

advérbio e determina um rompimento na tomada de decisão, a ruptura de uma 

linha de pensamento para a outra. 

O exemplo (2) e o (3) mostram valores diferentes, respectivamente 

“subitamente” e “rapidamente”. No exemplo (3) é perspectivada a rapidez do 

evento, a mudança brusca de decisão (“fazer-se prestes”), em (2), o “súbito, 
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inesperado” do evento (“dar com dois homens”). 

Com o passar dos séculos e o contínuo uso da construção, ocorrem as 

mudanças construcionais de uso da construção e há a criação de uma nova 

construção que possui função de modalizador epistêmico de possibilidade, 

passando a entrar em contextos em que construções como [talvez] já exerciam esse 

papel, como em (4), em que [de repente] expressa a hipótese de soltura dos presos. 

 

(4) “ O pessoal da pastoral pode dizer o que quiser. Só que eu não vou me 

preocupar com isso! Eu tenho que me preocupar em manter a disciplina em 

pé. Se eu for fazer o que a pastoral quer, de repente vou ter que soltar todos 

os presos para que eles façam uma nova rebelião.” (Século XX) 

 

Dessa forma, há a criação de um novo nó na rede da língua portuguesa em 

que essa construção se associa ao “talvez” e, consequentemente, a outras 

construções associadas a essa construção modalizadora epistêmica de 

possibilidade. 

A construção [de repente] temporal se liga a eventos concretos e reais, 

descrevendo a imprevisibilidade da situação vigente ou da expectativa da situação, 

no sentido de que há uma mudança no plano da realização. Assim, quando passa a 

adentrar a categoria dos modalizadores, mantém a noção de mudança imprevista, 

mas traz a possibilidade ou expectativa da mudança da situação explicitada, 

representada em uma opinião ou uma dúvida, estando presente em um âmbito mais 

intersubjetivo dessa hipótese vir a ser cumprida (TRAUGOTT, 2010). 
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ESTUDO SOBRE CONSTRUÇÕES QUANTIFICADORAS: UMA ANÁLISE 

COLOSTRUCIONAL 

 

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, Uma 

montanha de SN, Uma enxurrada SN e Uma chuva de SN no português do Brasil, sob 

a perspectiva da Linguística Centrada no Uso (Cf. BARLOW & KEMMER, 2000; 

GOLDBERG, 2006; BYBEE, 2010; BOYLAND, 2013; TRAUGOTT & TROUSDALE 2013; 

HILPERT, 2014; DIESSEL, 2015). 

O objetivo principal desta pesquisa é entender se, embora aparentemente 

sinônimas, essas construções apresentam diferentes distribuições colocacionais na 

língua, privilegiando o recrutamento de diferentes SNs. Vejamos alguns exemplos 

que ilustram os usos destas construções: 

 

(1) F940222-154-1126: Um monte de coisas acontecem aqui, mas são muito 

bem camufladas ( Corpus CHAVE) 

 

(2) F940411-039-537: No ano passado, os anunciantes norte-americanos 

inundaram o país com a emissão de 310 bilhões de cupons. Se empilhados, 

formariam uma montanha de papel várias vezes maior do que o Everest. 

(Corpus CHAVE) 

 

(3) F940930-027-272: Esses bancos apostam na vitória de FHC, mas não sabem 

que medidas poderão ser tomadas depois do pleito para frear eventual 

enxurrada de dólares. (Corpus CHAVE) 

 

(4) F940115-136-1018: Nas imagens seguintes vê-se uma chuva de estrelas, na 

verdade bombas que em segundos transformam a cidade num deserto. 

(Corpus CHAVE) 
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Esta pesquisa tem como objetivo observar o uso das chamadas construções 

binominais quantificadoras na língua portuguesa. Entendemos que as construções 

são pareamentos de forma e sentido (cf. GOLDBERG; 1995; 2006) e que seus 

significados são compreendidos a partir do todo, e não da soma dos significados 

individuais de cada palavra que as compõem. Logo, o sentido quantificador que é 

expresso pelas construções é fruto da adição do chunk um monte de/ uma montanha 

de/ uma enxurrada de/ uma chuva de à palavra ou ao sintagma nominal (SN) que 

aparecerá em seu slot, formando, assim, um chunk ainda mais complexo. 

Todas as construções em foco neste estudo desempenham um papel de 

quantificar um SN na língua. Esperamos, assim, fazer um estudo sobre estas 

construções, para, então, 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. Para tanto, 

pretendemos analisar os tipos de SN que instanciam o slot aberto de cada uma das 

microconstruções, e, assim, identificar a categoria que mais prototipicamente 

preenche esta posição. De acordo com Hilpert (2014), as construções podem 

apresentar restrições ou preferências em seus slots, desta forma pretendemos 

entender se essas construções são plenamente intercambiáveis, ou se os contextos 

em que as construções aparecem são diferentes. 

Além disso, temos como objetivo observar o quão idiomática cada uma delas 

pode ser, isto é, o quanto que o falante ainda é capaz de recuperar o sentido do nome 

quantificador (monte, montanha, enxurrada e chuva) na construção. A recuperação 

ou não do sentido irá influenciar em uma coerência semântica maior ou menor com 

os nomes ou SNs recrutados. A possível opacidade semântica do nome quantificador 

está diretamente relacionada ao grau de construcionalização de cada uma das 

construções quantificadoras. 

O processo metodológico do trabalho consiste na busca nos portais 

Linguateca e Corpus do Português 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, 
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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 quais itens 

sejam 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. 

A pesquisa até o presente momento tem demonstrado que as construções 

quantificadoras estudadas costumam recrutar itens diferentes entre si, o que parece 

confirmar a hipótese de que os contextos de uso dessas construções são diferentes. 

A construção com o nome quantificador monte parece ser a mais geral, pois recruta 

itens genéricos como monte e coisas, é o caso do exemplo “Acabam por comprar um 

monte de coisas inúteis que são recebidas” (Corpus do Português- web). Na construção 

com montanha, percebemos que o recrutamento de itens que podem ser 

empilhados, agrupados ou amontoados é maior, o que acreditamos ser um indício 

de sua maior composicionalidade, como vemos no exemplo “apesar de a montanha 

de dinheiro que os brasileiros depositam todos os meses nos cofres da Receita Federal.” 

(Corpus do Português- web). O que é possível observar na construção com enxurrada 

é a ideia de quantificação e movimento, os SNs parecem – assim como a semântica 

inerente ao nome quantificador – “inundar” o seu receptor, como vemos no exemplo 

“e recebia uma enxurrada de críticas de pessoas que acreditavam no massa” (Corpus 

do Português- web). Os resultados da construção com chuva demonstraram também 

serem guiados por uma metáfora conceptual de movimento, porém movimento 

vertical, como no exemplo “As forças de segurança nos mantiveram agachados atrás 

de carros debaixo de  uma chuva de balas durante oito horas seguidas” (Corpus do 

Português- web). 

 

Referências 

BARLOW, M., KEMMER, S. (Org.). Usage based models of  language.  Stanford, 

California: CSLI Publications, 2000. 

BYBEE, J. Language, usage and cognition. New York: Cambridge University Press, 

2010. 

BOYLAND, J. T. Usage-based models of language. In: David Eddington (ed.). 

Experimental and Quantitative Linguistics, Munich: Lincom, 2009, p. 351-419. 

DIESSEL, H. Usage-based construction grammar. In Ewa Dabrowska and Dagmar 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
143 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

Divjak (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics, 295-321. Berlin: Mouton de Gruyter, 

2015 

GOLDBERG, A. E. Constructions at work: the nature of generalization in language. 

Oxford: Oxford University Press, 2006. 

GRIES, S. & Stefanowitsch, A. Extending collostructional analysis. A corpus-based 

perspective on ‘alternations’. International Journal of Corpus Linguistics 9:1, 2004, p. 

97-129 

HILPERT, M. Construction Grammar and its Application to English. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2014 

TRAUGOTT, E. C. & TROUSDALE, G. G. Constructionalization and Constructional 

Change. Oxford University Press: Oxford, 2013 

  



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
144 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

‘VAI DAR BOM!’: UMA ANÁLISE DIACRÔNICA DE ALGUMAS 

MICROCONSTRUÇÕES DO SUBESQUEMA [DAR + AA] NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

 

Autora: Raissa Romeiro Cumán 

Orientadora: Priscilla Mouta Marques 

 

Este trabalho consiste em uma análise diacrônica de algumas 

microconstruções do subesquema [DAR + AA], a saber: [dar certo], [dar errado], 

[dar ruim] e [dar bom], que se encontram construcionalizadas no Português 

Brasileiro. Para isso fundamentamo-nos no aporte teórico metodológico da 

Linguística Funcional Centrada no Uso, especialmente no que tange à Gramática de 

Construções (Goldberg, 1995, 2006). Partindo da premissa de que a língua consiste 

em uma rede de construções de pareamento forma e sentido/significado, baseamo-

nos nos conceitos de construcionalização e mudança construcional propostos por 

Traugott e Trousdale (2013). Para nosso estudo também é de suma importância os 

processos cognitivos de domínio geral (Bybee, 2010) principalmente os processos 

denominados chunking e analogia. Destacamos que, para atingir os objetivos por nós 

traçados nesta pesquisa, estão sendo analisados fatores de ordem estrutural e 

discursivo-pragmática, como a presença de elementos intervenientes, a estrutura 

informacional, o grau de composicionalidade da construção, os diversos papéis 

semântico-pragmáticos de cada microconstrução, os elementos em função de 

sujeito presentes na oração em que o construto ocorre e os gêneros/domínio 

discursivo/tipo textual em que cada instância aparece. 

Nosso principal objetivo é identificar os contextos (Diewald, 2002, 2006) 

motivadores das neoanálises que levaram a formação dessas novas construções na 

língua. Para alcançar esse objetivo, estamos desenvolvendo uma coleta de dados em 

três corpora: dois corpora diacrônicos encontrados no site Linguateca, o Corpus 

Colonia e o Corpus Vercial que disponibilizam textos literários de obras clássicas da 

Literatura Portuguesa e Brasileira começando no século XVI. Para os dados 

coletados da Literatura Portuguesa só consideraremos aqueles até o século XVIII¹, 

já que nosso foco é o fenômeno em questão no Português Brasileiro nas demais 
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sincronias. O terceiro corpus utilizado é a aba NOW do Corpus do Português, que 

disponibiliza textos jornalísticos de sincronia atual no período de 2012 até 2019. 

Nossa principal hipótese é que a microconstrução [dar certo] teria se 

construcionalizado formando um novo nó na rede construcional, licenciando, assim, 

as demais construções aqui estudadas ([dar errado], [dar bom] e [dar ruim]). Em 

análises preliminares, inclusive considerando dados coletados durante a pesquisa 

de iniciação científica, é possível encontrar a microconstrução [dar certo] em textos 

datados do final do século XIX. A construção [dar errado], que consideramos que 

tenha sido a primeira licenciada pela construção originária, só é 

encontrada em textos da metade do século XX e as demais teriam 

surgido já no início do século XXI. É ainda necessária uma coleta de 

dados mais acurada para que essa hipótese seja comprovada.  

Para além disso, também hipotetizamos que as 

microconstruções aqui estudadas façam parte da rede dos Adjetivos 

Adverbiais e uma construção mais composicional com o verbo ‘dar’ e o 

adjetivo ‘certo’ tenha originado essa construção mais lexicalizada do PB 

com o sentido de ‘ser bem-sucedido’, ‘ter êxito’.  Este trabalho faz parte 

do estudo ‘Entre nós e links: análise dos adjetivos adverbiais sob uma 

perspectiva construcional’. 
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CARTOGRAFIA DISCURSIVA E MOVIMENTOS NA HISTÓRIA DO URBANO: 

DOCUMENTOS E MONUMENTOS NO RIO DE JANEIRO 

 

Autor: Rodrigo Pereira da Silva Rosa 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 

Atualmente, com a onda de derrubada de monumentos pelo mundo, há uma 

questão em jogo para reflexões nos estudos da linguagem: como administrar a 

relação entre memória e urbano? Os monumentos e documentos são importantes 

elementos de registro da história. Um monumento é assim definido, como um tipo 

de estrutura que foi explicitamente criada para comemorar uma pessoa ou evento, 

ou que se tornou relevante para um grupo social como parte de sua lembrança dos 

tempos históricos. Um documento, por sua vez, é texto ou qualquer objeto que se 

colige como prova de autenticidade de um fato e que constitui elemento de 

informação. 

Recentemente, uma série de protestos antirracistas contra a morte de George 

Floyd nos EUA, colocaram em questão uma possível revisão da história. 

Manifestantes questionam, principalmente, velhos personagens colonialistas, no 

geral, defensores da escravidão, traficantes de povos africanos ou conquistadores 

genocidas. As polêmicas se sucedem enquanto historiadores, jornalistas, críticos e 

artistas se pronunciam. Laurentino Gomes se manifesta no Twitter, Elio Gaspari 

no Globo, além de historiadores como Amílcar Araújo, Carolina Bauer e muitos 

outros, nas redes sociais, blogs e jornais, fazem a defesa ou chancela da ira 

iconoclasta. 

Sendo assim, nosso trabalho tem como objetivos: (i) refletir, pelo viés da 

Análise de Discurso, a administração da memória no espaço urbano; (ii) explicitar 

os efeitos de sentido do processo de revisão da história oficial; (iii) trazer à 

discussão o confronto entre o povo e o Estado na administração da memória, 

verificando se tal movimento é um processo de ressignificação da história. 

Como corpus inicial de nossa análise, temos: a) monumentos do município 

do  Rio de Janeiro, como a estátua da Princesa Isabel em Copacabana, a estátua de D. 

Pedro I, na praça Tiradentes; b) espaços públicos (escolas, centros) e rodovias que 
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levam nome de pessoas ligadas à ditadura e c) documentos que são considerados 

importantes para a cidade.  

Em termos de estratégia metodológica de análise, seguimos a escola francesa 

de Análise de Discurso, tomando como princípio nuclear a forma como Orlandi 

(2004) compreende a cidade: pelo discurso. De que maneira a cidade é significada? 

Quais são os sentidos dos monumentos erguidos na cidade do Rio de Janeiro e as 

relações dos sujeitos que transitam no espaço urbano? Para além dessas questões, 

refletimos sobre a relação do sujeito e a cidade, onde, de acordo com Orlandi (idem) 

o sujeito e a cidade formam um só corpo, estando atados em todas as dimensões: 

material, cultural, econômica, histórica, etc. Entretanto, indagamos: até onde o 

sujeito pode ou não pode administrar a cidade? Em termos discursivos, sim, ele 

acaba por administrar a cidade e se constituir como sujeito na e da cidade. Mas, em 

termos administrativos legais, até onde pode se dá a intervenção do sujeito na 

cidade? Chegamos, assim, a um outro ponto: os gestos de desorganização da cidade. 

Para Orlandi (idem), a cidade é uma organização, resultado da injunção de 

trajetos, vias, traçados e tratados e, do ponto de vista do simbólico, a organização e 

a desorganização andam acompanhadas, pois os sentidos da/na cidade são 

observados pela análise de discurso através da relações sociais (urbanas) 

significando na reprodução e na ruptura, sendo visível através das falas 

desorganizadas.  

As falas desorganizadas, segundo a autora, são os lugares onde os sentidos 

faltam, onde podem ocorrer novos processos de significação que vão perturbar a 

ordem do discurso e a organização do social. No processo de derrubada de 

monumentos e revisão de documentos há uma perturbação da ordem do discurso já 

posto e da organização social. Os monumentos e documentos, elementos simbólicos 

da memória, são questionados pelos sujeitos na atualidade, por conta do processo 

da revisão da história. Entra em questão o papel da memória (Archad, 1999) em 

funcionamento. A que memória servem os monumentos e documentos em questão? 

Nota-se uma tensão entre uma memória oficial e uma memória outra dos sujeitos 

da cidade.  

O cálculo de nossa proposta passa, assim, pelo que Orlandi propõe, mas além 

das falas desorganizadas, interessa, sobretudo, os gestos (des)organizados que vêm 

se instituindo no percurso das cidades instaurando novos percursos para o sentido 
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de urbano. Enfim, buscamos pensar como é possível ressignificar a cidade pela 

investidas no urbano. Ou seja, buscar entender o que vem a ser gestos 

(des)organizados. 
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A CONSTRUÇÃO COM ADJETIVO ADVERBIAL SOB ANÁLISE COLOSTRUCIONAL 

 

Autor: Rodrigo Pinto Tiradentes 

Orientadora: Priscilla Mouta Marques 

 

Nossa pesquisa realiza um estudo acerca dos adjetivos adverbiais sob 

perspectiva construcional, fundamentada na Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU). Em síntese, podemos compreender tais elementos como adjetivos que 

assumem uma função adverbial de modificar um escopo verbal, como ocorre em 

“chover forte” e “saber direito”, por exemplo. Nosso objetivo principal é investigar 

as propriedades formais, semânticas e discursivo-pragmáticas da construção com 

adjetivo adverbial, bem como suas preferências colocacionais e seus níveis de 

produtividade, esquematicidade e composicionalidade, para, assim, mapear a sua 

rede construcional no português brasileiro contemporâneo. 

Adotando o aporte teórico da LFCU, compreendemos que o conhecimento 

linguístico emerge da experiência de uso e com este estabelece uma relação 

simbiótica, estando as estruturas linguísticas fortemente associadas às suas funções 

no discurso. O pareamento entre forma e função (ou entre forma e sentido) resulta 

no estabelecimento de unidades linguísticas mentais chamadas de construções 

(GOLDBERG, 1995; 2006), que se interconectam por diferentes links e estruturam 

uma rede construcional (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Desse modo, 

entendemos que as diferentes combinações de verbo + adjetivo adverbial formam 

construções menos esquemáticas, que ascendem a uma construção mais 

esquemática [Verbo Adjetivo Adverbial].  

Além disso, construções têm seu significado vinculado ao significado das 

palavras que por elas são instanciadas e que com elas estão associadas via links 

lexicais. Palavras mais fortemente atraídas ou repelidas à construção indicam 

preferências de uso e costumam sedimentar as bases de significado da construção 

(STEFANOWITSCH e GRIES, 2003). Consideramos que para construções mais 

abstratas, como a construção [Verbo Adjetivo Adverbial], em que os slots verbal e 

adjetival estão (parcialmente) abertos, avaliar o conhecimento estatístico de 

instanciação de uso pode contribuir significativamente para a depreensão de seu 

significado. 
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A fim de alcançarmos o objetivo de mapear a construção com adjetivo 

adverbial, empreendemos uma coleta de dados em dois corpora: o Corpus do 

Português, que abrange uma vasta quantidade de textos orais e escritos de variados 

gêneros e domínios discursivos, e o C-ORAL-BRASIL I, que contém textos orais 

informais. Em seguida, desenvolvemos uma análise quali-quantitativa e uma análise 

colostrucional. Na primeira, observamos diferentes fatores de ordem estrutural e 

discursivo-pragmática; na segunda, empregamos dois de seu conjunto de métodos: 

a análise de colexemas e a análise de colexemas covariantes (STEFANOWITSCH e 

GRIES, 2003, 2005), em que medimos a força colostrucional (ou seja, de atração ou 

repulsão à construção) dos itens adjetivais e dos itens verbais separadamente, no 

primeiro método, e das combinações de verbo + adjetivo adverbial, no segundo. 

Para esta apresentação, trazemos os resultados da análise colostrucional 

conjugados aos resultados de alguns fatores da análise quantitativa, a saber, o tipo 

semântico de verbo e adjetivo, o escopo de modificação e a presença de 

complemento verbal. A partir da depreensão da força colostrucional dos itens e das 

combinações de itens, visamos três objetivos específicos: i) identificar o significado 

vinculado ao nó central da construção com adjetivo adverbial; ii) reconhecer 

significados adjetivais e verbais específicos que sejam centrais à categorização da 

construção; e iii) verificar a interação entre a força colostrucional e a presença de 

complemento verbal nos construtos com adjetivo adverbial. 

Os dois primeiros objetivos estão relacionados à depreensão dos diferentes 

níveis esquemáticos da construção sob estudo. Pesquisas anteriores demonstraram 

que cada item adjetival tende a se combinar com tipos verbais diferentes, compondo 

construções pouco esquemáticas e muito específicas (CAMPOS, 2019), e que os três 

principais escopos de modificação adverbial (processo; processo mais participante; 

e circunstância) são igualmente frequentes (HUMMEL, 2018). Tais fatos dificultam 

a identificação de um significado geral para o nó central da rede, mas levantamos a 

hipótese de que a análise colostrucional pode revelar a centralidade de uma dessas 

construções mais concretas e/ou de um desses escopos de modificação, 

nomeadamente o escopo unicamente sobre o processo, porque diz respeito à 

modificação adverbial padrão, e a construção de sentido avaliativo (que abarca 

dados como “votar certo” e “conseguir fácil”), porque favoreceria esse escopo. Por 

consequência, o significado da construção mais abstrata poderia surgir por 
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semelhança de famílias a partir desse sentido central, estando vinculado 

principalmente a verbos materiais e adjetivos polares. 

Em outra direção, o terceiro objetivo está relacionado ao estudo das 

propriedades sintáticas da construção. Há certo consenso na literatura de que os 

adjetivos adverbiais tenderiam a não ocorrer em sentenças com complemento 

verbal explícito, mas em nossa coleta verificamos que o argumento interno está 

presente em aproximadamente 30% dos dados. Consideramos, com base no estudo 

de Virginio (2018), que tal conjunto de dados esteja relacionado a itens ou mesmo 

combinações de itens verbais e adjetivais fortemente atraídos à construção. Assim, 

a força colostrucional poderia permitir que determinados construtos não sofressem 

uma restrição sintática de presença de complemento.  

Como resultado geral, encontramos um total de 1679 construtos, que 

correspondem a 730 combinações de verbo + adjetivo adverbial, 385 verbos e 70 

adjetivos. A análise de colexemas para os itens adjetivais, assim como a de 

colexemas covariantes, demonstrou que adjetivos de sentido avaliativo (“direito”, 

“errado”, “fácil” e “feio”) apresentam força colostrucional altíssima, mas também 

indicou força de atração muito alta para adjetivos de sentido mais objetivo, como 

“direto”, “rápido” e “forte”. Além disso, verificamos que o adjetivo “difícil” é 

significativamente repelido, o que parece revelar a importância do escopo de 

modificação para a categorização da construção, já que em nossos dados “difícil” e 

“fácil” assumiram escopos distintos. Já a análise de colexemas para os verbos indica 

que os verbos materiais são alguns dos mais fortemente atraídos, ao lado dos 

corpóreos e de atividade verbal. Por fim, temos comprovado até o momento que a 

força colostrucional dos itens adjetivais tem poder preditivo sobre os dados com 

presença de complemento verbal. 
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REPRESENTANDO DIFERENTE E DIFERENTEMENTE: ANÁLISE 

CONSTRUCIONISTA BASEADA EM EXEMPLARES DE ADJETIVO ADVERBIAL E 

XMENTE 

 

Autora: Sara Martins Adelino 

Orientador: Diogo Pinheiro 

 

Em português brasileiro (PB), existem diversos modos de fazer modificação 

verbal e aparentemente algumas não apresentam salientes mudanças de significado 

quando intercambiadas, como mostram os  exemplos (1a) e (1b).  No entanto, nem 

sempre é assim: existem casos no qual apenas um dos modificadores pode ser 

utilizado, como (2) e (3), e situações nas quais ambos podem ser utilizados mas com 

mudança de sentido, como (4). 

 

1. a) Nos perdemos facilmente do grupo. 

b) Nos perdemos fácil do grupo. 

2. a) *Nossa! Ele fala bonitamente, né? 

b) Nossa! Ele fala bonito, né? 

3. a) Não analisaremos historicamente por enquanto. 

b) *Não analisaremos histórico por enquanto. 

4. a) A empresa fala diretamente com o juíz do tribunal. 

b) A empresa fala direto com o juíz do tribunal. 

 

Em (2), a frase com modificador em forma de adjetivo (aqui chamado de 

Adjetivo Adverbial, ou AA) é facilmente produzida por falantes de PB, mas a forma 

em Xmente não. O oposto ocorre em (3), em que a forma sufixada é frequentemente 

produzida, mas não o AA. Já os exemplos em (4), significados distintos são evocados: 

enquanto a sentença com Xmente evoca a ideia de um diálogo feito sem 

intermediários, a frase (4b) pode tanto indicar essa mesma ideia quanto o cenário 

de uma relação conversacional realizada continuamente. 

A partir dessas perspectivas, algumas perguntas surgem: quais são os 

aspectos semânticos que permitem que esses dois modificadores verbais (Adjetivo 

Adverbial e Xmente) possam ocorrer nos mesmos contextos sem aparente perda de 
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significado? Quais características semânticas estão presentes nesses advérbios para 

que alguns itens sejam únicos ao AA ou a Xmente? E, por fim, qual é a representação 

subjacente do conhecimento linguístico dos falantes de PB considerando esses dois 

adjuntos? 

Para responder essas perguntas, utilizamos como abordagem teórica a 

Gramática de Construções Baseada no Uso (GCBU; BYBEE, 2010; GOLDBERG, 2006; 

2013; DIESSEL, 2015), que entende a língua como uma rede de elementos 

organizados taxonomicamente, sendo esses elementos unidades simbólicas e 

singulares com o polo da forma e do significado/função em si. Para o funcionamento 

desse conhecimento linguístico subjacente, a GCBU propõe que tanto a cognição 

quanto a experiência são fundamentais. 

Com o mesmo objetivo, coletamos dados disponíveis em quatro corpora 

anotados do Linguateca (Corpus Brasileiro, Corpo Museu da Pessoa, C-Oral Brasil e 

Corpo NILC/São Carlos) e analisamos manualmente as ocorrências para descartar 

casos que não correspondem a adjetivo e a Xmente como modificadores verbais do 

PB: (i) dados de línguas estrangeiras; (ii) advérbios que não modificam verbo; (iii) 

casos de ambiguidade estrutural, já que não era possível saber a interpretação 

estrutural pretendida; e (iv) construções com interpretação inteiramente opaca, 

como dar certo. No fim, obtivemos 325 ocorrências para a construção com adjetivo 

adverbial (Construção de Adjetivo Adverbial, ou CAA) e 859 para a construção com 

Xmente (Construção Xmente, ou CXM). 

A partir da nossa percepção desses dados, a hipótese deste trabalho é de que 

a CAA, mas não a CXM, está ligada a um conjunto limitado de construções de nível 

intermediário, que se distinguem quanto à classe semântica do verbo e do 

modificador, em virtude da quantidade e qualidade dos itens que podem e aparecem 

nessa construção. Logo, torna-se necessário delinear a rede construcional tanto da 

CAA quanto da CXM, identificando as construções de nível intermediário às quais 

estaria ou não vinculadas. 

Nesse primeiro momento, utilizamos Análise Collostrucional 

(STEFANOWITSCH, 2013; GRIES, 2014) com o objetivo de obter resultados 

quantitativos-interpretativos dos dados coletados. A partir desses números, 

representamos a rede construcional considerando o produto quantitativo e 

semântico e seguindo a Teoria dos Exemplares (BYBEE, 2005; 2013; BYBEE; 
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EDDINGTON, 2006). Atualmente nos debruçamos sobre os resultados da Análise 

Collostrucional Distintiva dos verbos das duas construções com o objetivo de 

identificar as construções intermediárias e arquitetando uma representação dessas 

construções. Os futuros passos consistem em fazer as análises simples, distintivas e 

covarying, projetar representações a partir delas e, mais adiante, criar experimentos 

que verifiquem a realidade psicológica desses resultados. 
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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 Conceição Clemente de Souza 

 

Esta tese tem como objetivo geral investigar o funcionamento da linguagem 

durante o regime militar, especificamente no caso dos gestos de resistência de “Zuzu 

Angel”, estilista perseguida e assassinada a mando de agentes da ditadura militar, 

que assolava o país. Como objetivos específicos, analisaremos por meio do verbal e 

não verbal, as seguintes materialidades: a) cartas; b) roupas; c) homenagens-

monumentos e d) homenagens artísticas.  

Esta tese, então, traçará discussões sobre como Zuzu, buscando o corpo de 

seu filho, denunciou o regime militar instaurado no Brasil, fazendo circular este 

sentido através de: I - cartas de sua autoria a autoridades e artistas e II – roupas por 

ela desenhadas para desfiles de moda no exterior.  

Outro ponto de investigação que nos interessa é compreender o 

funcionamento, no urbano, das inscrições dos monumentos instalados pelo Estado 

na cidade do Rio de Janeiro em homenagem à Zuzu. Toma-se, aqui, como inscrição 

não os enunciados que, em geral, identificam os monumentos, mas sua 

materialidade específica, não verbal, como forma de inscrição de uma outra 

memória, diferente da oficial em época de regime ditatorial. – 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 a 

posição-sujeito Estado que presta uma homenagem à sua luta (de Angel) - Como a 

seguinte afirmação: Por que o Estado que mata é o mesmo que homenageia? 

Também compreende o escopo analítico desta tese – via análise de discurso – os 

efeitos metafóricos estabelecidos em uma canção de Chico Buarque ofertada em 

tributo a Angel e suas relações, ”Como a linguagem está materializada na ideologia 

e como a ideologia se manifesta na língua”, (Orlandi, 2015 p. 16), nestas cartas.  Em 

2019, a escola de samba Mangueira trouxe em um dos seus carros alegóricos a frase 

“Ditadura assassina”, em memória a Angel uma alegoria carnavalesca em 

homenagem à estilista. “Ou seja, é que torna possível todo dizer e que retorna sob a 
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forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra”. (2015, p. 29), o que chamamos memória discursiva. 

Direcionam nossa investigação os estudos da Análise de Discurso em 

Pêcheux, Orlandi e Souza. Nosso suporte será balizado por inúmeros princípios e 

procedimentos como: formação discursiva, acontecimento, posição-sujeito, efeito 

de sentido, condições de produção, ideologia, assujeitamento, efeito metafórico, 

urbano, silêncio, relações de força, memória alegórica, paráfrase, polissemia, não 

verbal e outros. 

Nossas interpretações partem da análise de discurso em Orlandi, que: visa 

fazer compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando 

assim os próprios gestos de interpretação que ela considera como atos do domínio 

simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. (2015, p. 24).  
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PRESSUPOSIÇÃO PRAGMÁTICA EM ORAÇÕES HIPOTÁTICAS ADVERBIAIS DO 

PORTUGUÊS 

 

Autor: Thiago dos Santos Silva 

Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario 

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar o comportamento das 

orações hipotáticas adverbiais iniciadas pelos itens ainda que e mesmo que em 

português. Os itens, apesar de serem semanticamente semelhantes, apresentam 

diferentes comportamentos discursivo-pragmáticos no uso real da língua, bem 

como significativas diferenças no que diz respeito às funções pragmáticas. Baseamo-

nos nos pressupostos teóricos da Linguística Cognitivo-Funcional e na abordagem 

construcionista de mudança linguística (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). A 

abordagem baseada no uso, diferente das abordagens formalistas, parte do 

princípio de que a estrutura da língua emerge à medida em que esta é usada. Para 

análise dos dados, coletamos 200 dados do Corpus do Português, uma plataforma 

online que reúne diversos textos em vários dialetos da língua portuguesa. No site, 

encontramos quatro subtipos do corpus e, nesta pesquisa, fazemos uso do 

gênero/histórico, que contém dados do século XIII ao século XX. Utilizamos os dados 

encontrados no século XX e de escrita. Os fatores de análise incluídos na pesquisa 

são: pressuposição pragmática, semântica da oração contrastiva introduzida pelos 

itens analisados, posição dos itens e tipo de verbo. Nosso objetivo geral é observar 

se, a depender da construção utilizada, as orações apresentam conteúdo 

pressuposto pragmaticamente ou não e os objetivos específicos para este trabalho 

são: analisar as diferenças discursivo-pragmática das construções, verificar como a 

posição influencia na pressuposição, observar qual a ideia semântica (concessiva ou 

concessiva-condicional) é mais frequente com cada construção e o tipo de verbo 

mais utilizado nas orações contrastivas. Em relação ao arranjo das orações 

hipotáticas, Diesel (2015) chama a atenção para o fato de que se olharmos para 

distribuição linguística, encontraremos dois padrões dominantes: antes e depois da 

principal. O arranjo linear das orações principais e subordinadas está intimamente 

relacionado a suas funções pragmáticas. Estudos mostram que as orações 

adverbiais em posição anteposta apresentam papeis de organização do discurso. 
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Lambrecht (1994) enfatiza que as cláusulas adverbiais iniciais apresentam 

informações que são pragmaticamente pressupostas, fornecendo, assim, uma base 

temática para nova informação que será afirmada na oração seguinte. Vejamos o 

exemplo abaixo: 

 

(1) Cerca de 45 minutos depois, Teresa Lewis chamou a polícia para relatar 

que seu marido foi morto. Mas quando a polícia chegou, Julian Lewis ainda 

estava vivo. Entre suas últimas palavras, houve uma grave acusação: “Minha 

esposa sabe quem fez isso comigo. Ela o fez.” [Time Magazine, 10 de setembro 

de 2010] 

 

A partir do exemplo apresentado acima, Diesel (2015) afirma que quando o 

leitor de uma notícia de jornal está lendo sobre alguém que chamou a polícia, ele 

tem boas razões para assumir e esperar que o artigo jornalístico continue com 

informações sobre o que aconteceu “quando a polícia chegou”. A partícula quando 

conecta a sentença complexa ao discurso anterior e cria um terreno temático para 

as cláusulas seguintes com base nas informações da sentença anterior. 

Nossas hipóteses para esta pesquisa, levando em consideração nossos 

objetivos, são as seguintes: haveria diferenças em relação a pressuposição nas 

orações introduzidas pelos itens, ainda que anteposto introduziria orações com 

mais informação pressuposta pragmaticamente e seria mais factual (e concessivo 

propriamente dito), enquanto as com mesmo que seriam menos factual (mais 

concessivo-condicional). 
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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 

 

A proposta da minha pesquisa de doutorado (já qualificada) é apresentar um 

olhar outro dentro da linguística, o de fora dos domínios estruturais, que pensa a 

materialidade não como análise de conteúdo, mas a sua discursividade e seu 

funcionamento nas relações 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. 

Na tese, pretendo analisar os discursos do carnavalesco através do que foi exposto 

em seus enredos, do texto mestre à sua 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 nossas análises. Seus 

desfiles produziram efeitos e sentidos de transgressão. 

A trangressão carnavalesca de Cunha-Júnior, segundo minhas análises é 

balizada por quatro formações discursivas: a) galhofas, b) deuses, c) negritudes e d) 

brasilidades. Para confirmar essas postulações, serão utilizadas teorias norteadoras 

que se apoiam nos seguintes eixos: eixo discursivo: Pêcheux e Orlandi (sujeito, 

imaginário, condições de produção, formação discursiva, memória, esquecimento, 

silêncio, efeito metafórico, relações de força, deslizamento, entre outros); eixo 

imagético: Souza (policromia, não- verbal, memória alegórica); estudos do Carnaval: 

Cunha-Júnior, Batista e Goes. 

Pelo exposto, na linguística, 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 na 

avenida Marquês de Sapucaí. 

Na percorrer da pesquisa (que ainda está em andamento) é possível 

compreender a linguagem por olhares, trajetos, tramas, formas, elementos e 
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leituras, muitas leituras balizadas pela AD francesa isso porque Eni Orlandi ensina 

que devemos caminhar enquanto analista por entre os gestos de muitas teias, de 

muitas leituras (às vezes até nossas mesmo). 

Por entre as laudas pós-qualificação a tese já apresenta uma importante 

comprovação/constatação, o de que “comprovar” que o artístico concebe 

materialidade para análise linguística, e para tal, os aparatos da análise de discurso 

possibilitam o estudo do funcionamento da linguagem através do verbal e do não-

verbal. O artístico pelo artístico é superado quando se vai além da confecção de 

fantasias e alegorias, isso porque a análise linguística via AD compreende e 

possibilita gestos de interpretação dessa criação, no/pelo algoritmo da língua(gem). 

 

Referências 

ARAÚJO, Hiram. Carnaval: seis milênios de história. Rio de. Janeiro: Gryphus, 2000. 

BATISTA, Tiago José Freitas. Narrativas poético-musicais-amazônidas na dromologia 

do carnaval carioca e paulistano: indigenismo, folclorismo e africanidades religiosas. 

Dissertação. Mestrado Acadêmico em Letras, Núcleo de Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Rondônia, 2017. 

BATISTA, Tiago José Freitas. O político e o burlesco na Mangueira 2018: arquitetura 

e sentidos. Entremeios [Revista de Estudos do Discurso, ISSN 2179-3514, on-line, 

www.entremeios.inf.br], Seção Temática [Discurso, arte e literatura – Parte I], 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL), Universidade do 

Vale do Sapucaí (UNIVÁS), Pouso Alegre (MG), vol. 16, p. 307-326, jan. - jun. 2018. 

LACAN, J. (1966-1958) "La direction de la cure", in Ecrits. Paris: Seuil. 

LACAN, J. O seminário, livro 11: as formações do inconsciente. Tradução de Vera 

Ribeiro   e   Marcus   André   Vieira.   Rio    de    Janeiro:    Zahar,    1999.    ORLANDI, 

Eni Puccinelli. Discurso e Leitura. 6 ed. Campinas: Cortez, 2001. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4 

ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2006. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Interpretação. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12 ed. 

Pontes Campinas, SP: Pontes Editores, 2015. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e Textualidade. Campinas: Editora Pontes, 2006. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia. 3 ed. Pontes 

http://www.entremeios.inf.br/


Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
164 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2012. 

ORLANDI,Eni Puccinelli. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho 

simbólico. Petrópolis: Vozes, 1996. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio. Campinas: Ed. da Unicamp, 2007. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e Leitura. 6 ed. Campinas: Cortez, 2001. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e Texto: Formulação e circulação dos sentidos. 4 

ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2012. 

PÊCHEUX. M. (1975). Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 

Tradução de Eni P. Orlandi [et al.]. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995. 317 p. 

PÊCHEUX, Michel. Papel da Memória. Em: ACHARD, Pierre et. al. Papel da Memória. 

Trad. Bras. Campinas: Pontes, 1999. 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: 

Editora da Unicamp, 1988. 

SOUZA, Tania Conceição Clemente. A análise do não verbal e os usos da imagem nos 

meios de comunicação, Rua 7, Campinas: Pontes, 2001.  

SOUZA, Tania C.C. Carnaval e memória: das imagens e dos discursos. [Anais] 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística [Anpoll], 

2002 

SOUZA, Tania C.C.. A análise do não verbal e os usos da imagem nos meios de 

comunicação. Rua, 7, Campinas, LABEURB, UNICAMP, 2001. 

SOUZA, Tania C.C. Discurso e imagem: uma questão política. In: Lenzi, L.H.C.; Da Ros, 

S.Z.; Souza, A.M. Alves de.; Gonçalves, M.M.. (Org.). Imagem: intervenção e pesquisa. 

Florianópolis, SC: NUP, 2006, p. 079-101. 1a. ed. 

SOUZA, Tania C.C. Discurso e imagem: perspectivas de análise do não-verbal, 

Conferência no 2º Colóquio de Analistas del Discurso, Universidad del Plata, 

Instituto de Linguística da Universidad de Buenos Aires, La Plata e Buenos Aires, 

1997. 

 

 

 

 

 

 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
165 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGEM, MENTE E CÉREBRO 
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PRODUTIVIDADE SUFIXAL: UM ESTUDO CATEGORIAL 

 

Autora: Aline de Oliveira Saguie  

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia  

Coorientadora: Sabrina Lopes dos Santos 

 

No processamento morfológico ainda sabemos pouco sobre a categorização 

morfológica. Em teorias como a Morfologia distribuída (Embick & Noyer, 2011; 

Halle & Marantz, 1993; Harley & Noyer, 1999; Marantz, 1997) se postula que toda 

morfologia é sintática e os terminais das árvores são pacotes de características 

morfossintáticas que estão sujeitas a movimento no curso da derivação sintática e 

que pode ser modificado pelos processos como fusão e cisão. Como evidência disso 

temos que o material fonológico não faz parte das árvores sintáticas, mas os 

morfemas fazem. Seus teóricos, porém, ainda não voltaram muita atenção aos 

processos de formação de palavra em casos que requerem seleção de bases de tipos 

particulares por afixos, isto é, quando um afixo escolhe somente adjetivos  ou 

somente verbos, por exemplo. Harley e Noyer (1999) consideram que as raízes não 

são completamente sem informações, mas tem o que chamam de requerimentos de 

licenciamento, que aparentemente podem incluir informações sobre quando 

podem ou não podem ocorrer um tipo de sufixo particular e o número de 

argumentos que podem levar. Ou seja, apesar de não terem categoria, tem algum 

tipo de informação que restringe quando podem ser inseridos em uma árvore 

sintática. 

Já no modelo Exo-Esqueletal (Borer, 2003), se defende que as categorias 

lexicais e a realização de argumento são impostos estruturalmente, isto é, 

projetados por itens lexicais individuais. Ou seja, o item listado determina não 

somente propriedades gramaticais, mas também o significado final dos próprios 

itens lexicais. A formação de palavras é, então, baseada em uma estrutura de 

árvores de ramificação binária assimétrica. A Derivação Morfológica é uma 

categoria livre, não incluindo características categoriais como Nome e Verbo. Este 

é o caso se as raízes não forem especificadas para características categoriais, como 

proposto por Chomsky (1970), uma posição também adotada por Halle e Marantz 

(1993). Os afixos também não seriam especificados para características categoriais. 
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Com uma abordagem mais morfológica, DiSciullo (2005) apresenta a teoria 

da Morfologia Assimétrica, onde a formação de palavras e a sintaxe são separadas. 

Ambas são generativas, isto é, ambos envolvem computação, embora algumas 

operações podem ser compartilhadas. A morfologia, então, é estritamente 

assimétrica, permitindo três operações: fusion, link e flip enquanto a sintaxe 

permite simetria limitada e o move, uma operação que não figura na computação 

morfológica. DiSciullo (2005) defende que as representações lexicais dos morfemas 

incluem não somente os próprios itens, mas pequenos pedaços de árvores que 

incluem exatamente uma cabeça (o afixo ou raiz), um complemento e um 

especificador. Afirma explicitamente que as raízes não tem categoria e, portanto, a 

c-seleção seria impossível na Morfologia Assimétrica, sem explicar como temos 

itens como employ como complementos de afixos como –er ou –ee (employer, 

employee), mas não temos em itens como green. 

As teorias, então, fornecem um desafio implícito para a noção de c-seleção 

pois, já que as raízes não tem categoria, os afixos não podem selecionar categorias 

específicas de raízes. Assim, o objetivo do presente estudo é investigar como a 

seleção categorial trabalha na ausência de informação categorial subjacente, 

buscando qual informação as raízes e os afixos carregam que determinam como 

eles podem combinar estruturalmente. Visamos analisar como podemos ter casos 

como destruir, destruído e destruição, mas não podemos ter a mesma construção 

morfológica com palavras como verde ou inteligente. 
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CORRELAÇÃO ENTRE TRAÇOS DE ANIMACIDADE E HUMANO: UM ESTUDO DE 

PREDIÇÃO EM INTERROGATIVAS-QU NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Autora: Amanda Rocha Araújo de Moura 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia  

 

O presente estudo situa-se no âmbito de processamento de frases. Muito 

tem-se investigado sobre como a mente humana opera ao lermos determinados 

tipos de frases. Tradicionalmente, entende-se que nosso cérebro e nossa mente 

processam frase pelo modo que ela chega até nós. Contudo, estudos mais recentes 

(CLARK, 2013;  HUETTIG & MANI, 2016; FERREIRA E LOWDER, 2016; DELONG, 

URBACH & KUTAS, 2005; ALTMANN E KAMIDE, 1999; MARTIN ET AL., 2013) vêm 

demonstrando que nossa mente opera com o auxílio de mecanismos preditivos. As 

predições ocorrem quando um item é ativado antes da leitura do input que carrega 

as informações desse mesmo item, ou seja, quando ocorre a pré-ativação de um 

estímulo a ser processado. Dessa forma, ao lermos ou ouvirmos uma sentença, 

nossa mente gera predições probabilísticas sobre estímulos que são possíveis de 

ocorrerem em determinado contexto. Quando essas predições estão corretas, o 

processamento é facilitado. Segundo Pickering & Gambi (2018), mesmo que 

algumas palavras não sejam previsíveis, a mente pode predizer outros aspectos da 

língua. Por exemplo, em uma frase como “The boy went out to the park to fly a kite.”, 

a pessoa pode não prever a palavra “fly”, mas ela pode prever que ali ocorrerá um 

verbo. 

O presente estudo tem como objetivo testar se traços contidos em 

interrogativas- QU podem gerar efeitos preditivos durante o processamento de 

frases. Assim, analisaremos se traços de animacidade no elemento-QU pode pré-

ativar traços de animacidade nas palavras subsequentes. Trata-se de um 

experimento de leitura automonitorada com tarefa de julgamento de valor de 

verdade. As frases são apresentadas na tela do computador divididas em 

segmentos, apresentados separadamente (leitura não cumulativa). Ao final de cada 

frase será apresentada outra frase, declarativa, em que o participante deverá 

interpretar se está relacionada ou não à frase lida em segmentos. O experimento 

está sendo rodado na plataforma PCIBEX online, ou seja, o participante receberá 
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um link e fará o experimento em seu próprio computador. As variáveis 

independentes são: QU (mais humano (+H) / menos humano (-H)); Objeto 

(animado (AN) / inanimado (IN)), formando um design 2x2. Enquanto as variáveis 

dependentes serão os tempos médios de leitura no segmento crítico (em ms) e os 

índices de acerto no sentence matching das declarativas finais. Observe as frases 

modelos a seguir: 

 

(1) +HAN Quem mordeu o cachorro no abrigo sábado? 

Declarativa: Alguma pessoa mordeu o cachorro. 

(2) +HIN Quem mordeu o sanduíche no abrigo sábado? 

Declarativa: Alguma pessoa mordeu o sanduíche. 

(3) -HAN O que mordeu o cachorro no abrigo sábado? 

Declarativa: Alguma coisa mordeu o cachorro. 

(4) -HIN O que mordeu o sanduíche no abrigo sábado? 

Declarativa: Alguma coisa mordeu o sanduíche. 

 

Nas frases em (1) e (2), podemos observar que o elemento-QU [quem] 

possui traços de [+humano]. Enquanto, nas frases (3) e (4), o elemento-QU [o que] 

possui traços [-humano]. Além disso, nas frases (1) e (3), o objeto [o cachorro] 

possui traços [+animado] e, nas frases (2) e (4), o segmento [o sanduíche] possui 

traços [-animado]. 

A hipótese desse estudo é de que haverá efeitos preditivos nas frases 

analisadas de modo que as construções com interrogativas-QU com traços 

[+humanos] predirão sintagmas [-animados]. Enquanto, interrogativas-QU com 

traços [-humanos] predirão sintagmas [+animados]. Portanto, frases do tipo +HIN 

serão lidas mais rapidamente que frases do tipo +HAN, enquanto as frases do tipo 

-HAN serão lidas mais rapidamente que frases do tipo -HIN. Do mesmo modo, 

espera-se que frases com traços [+humanos] serão lidas mais rapidamente que 

traços [-humanos] pelo fato do traço [+humano] ser mais plausível de estar 

praticando ações. Esse estudo trata-se de um experimento piloto com o intuito de 

averiguar se traços semânticos podem influenciar as operações preditivas em 

nossa mente. A partir desse trabalho, pretendemos desenvolver novos 

experimentos utilizando rastreadores oculares para podermos analisar e observar 
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os movimentos oculares no momento em que tais operações acontecem. 
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OS EFEITOS DA APRENDIZAGEM DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA NA INFÂNCIA 

E O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Autora: Ana Carolina Guerra Bouças Otero 

Orientadora: Marije Soto 

 

As pesquisas sobre os efeitos da aprendizagem de uma língua estrangeira 

na infância, sobre a organização e funcionamento cognitivo e os possíveis reflexos 

no funcionamento cerebral das crianças, que são expostas a uma língua estrangeira 

precocemente, cresceram exponencialmente. Neste estudo, o que se destaca é a 

discussão sobre os possíveis efeitos benéficos do desenvolvimento bilíngue, o 

chamado ‘bilingual advantage’ (BIALYSTOK, 2012). Isso se traduz, de grosso modo, 

a ganhos, principalmente, em uma melhora nas funções executivas (FEs) em 

decorrência da exposição a uma segunda língua. As FEs, que interferem em quase 

todas as esferas da cognição, envolve raciocínio, memória de trabalho, 

planejamento, atenção e controle inibitório, entre outras (STUSS & LEVINE, 2002 

apud TONIETTO et al). Ao conceituarmos bilinguismo no Brasil,  esse se caracteriza 

mais pelo seu contexto educacional, do que pelo contexto social, como ocorre, por 

exemplo, nas grandes comunidades multiculturais, nos Estados Unidos ou Canadá. 

Sendo assim, usar-se-á duas definições complementares de bilinguismo como 

parâmetro: a primeira é a definição proposta por Grosjean (2013) que considera 

como bilíngue um sujeito que possa fazer uso de duas ou mais línguas em seu 

cotidiano, mesmo possuindo diferentes níveis de proficiência entre os idiomas em 

questão. Uma outra definição, proposta por Hamers (2000), introduz o conceito de 

‘bilingualidade’: um estado psicológico de um indivíduo que tem acesso a mais de 

um código linguístico como meio de comunicação, e o nível desse acesso pode 

variar dependendo das interferências psicológicas, cognitivas, psicolinguísticas e 

socioculturais. Logo, ao definir-se indivíduos como bilíngues, devem ser levados 

alguns fatores em consideração, como: a idade de aquisição das línguas (MAYO, 

FLORENTINE & BUUS, 1997 apud SCHOLL e FINGER, 2013.), o domínio de uso dos 

idiomas no cotidiano (GROSJEAN, 2013 apud SCHOLL e FINGER, 2013) e a 

proficiência desenvolvida pelos falantes nas suas línguas (POPLACK, 1980; DE 

GROOT, 1995 apud SCHOLL e FINGER, 2013), entre outras.  A pergunta mais ampla 
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do presente estudo é, se a ‘vantagem bilíngue’  se traduz em situações de ensino 

formal, em que a criança tem uma exposição relativamente menor à LE (Língua 

Estrangeira). Uma questão mais específica, pouca abordada, é se há uma relação 

necessariamente causal entre o desenvolvimento linguístico na língua estrangeira 

(medido talvez em proficiência) e as funções executivas, se a relação causal é 

contrária, ou se a relação é mais complexa, mais interativa. 

Levando em consideração essas contribuições científicas, o presente estudo 

tem como objetivo tentar estabelecer uma relação causal entre a aquisição de 

línguas estrangeiras na infância, mais especificamente, entre crianças que estão 

cursando a 3ª série do ensino fundamental, verificando se há uma mudança nas 

funções executivas dos aprendizes, comparando o grupo de aprendizes bilíngues, 

com um grupo de controle em uma escola municipal regular não-bilingue. Neste 

projeto investigaremos a performance de crianças que são expostas a um idioma 

estrangeiro diariamente, aplicando testes que avaliem as funções executivas, mais 

especificamente a flexibilidade cognitiva, e testes linguísticos. Para testar as FEs, 

pensamos em utilizar Wisconsin de Classificação de Cartas (HEATON et al 1993). 

Já na parte de linguagem, serão aplicados testes que avaliem a proficiência de L1 

nos dois grupos, e de L2 (inglês) somente no grupo bilíngue, para que seja obtido 

parâmetro de comparabilidade. Ou seja, acreditamos que ao testarmos a 

proficiência em L1 e as Fes no grupo controle (não-bilingue), poderíamos, a 

depender dos resultados, correlacionar a proficiência de L1 com o 

desenvolvimento das FES, e posteriormente, após constatação de tal hipótese, 

verificar se tal correlação se dá de forma diferenciada nas crianças que frequentam 

a escola bilíngue. Utilizaremos, para medir proficiência em L1, teste de fluência 

verbal por categoria semântica, pois seria o tipo de teste de fluência verbal mais 

utilizado no contexto brasileiro (NITRINI, 2005 apud BILLIG e FINGER, 2015) e 

uma versão adaptada do Peabody-Picture Vocabulary Test III (DUNN & DUNN, 

1997) em português para avaliar vocabulário receptivo . Já para medir proficiência 

em L2, utilizaremos o teste Starters – Young Learners English Test (YLE) da 

Cambridge Assessment. Por fim, para que tenhamos um coeficiente de inteligência 

global dos alunos participantes, pretendemos aplicar o teste Matrizes Progressivas 

do Raven Infantil (Colored Progressive Matrices – CPM). 
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PROCESSAMENTO SINTÁTICO EM CEGOS: UMA REFLEXÃO SOBRE O PESO DE 

DIFERENTES MÓDULOS COGNITIVOS 

 

Autora: Emily Silvano da Silva 

Orientadora: Aniela Improta França 

Coorientadora: Marina Bedny 

 

Silvano (2018) testou a Teoria do Garden-Path (cf. Frazier,1979) através do 

rastreamento ocular durante a leitura de um tipo de ambiguidade sintática 

temporária, comparada entre alunos do ensino superior e de 8º ano fundamental (cf 

1): (1) A aluna disse à professora QUE chegou tarde que precisava sair mais cedo.  

Os resultados on-line mostraram evidências do efeito garden-path (GP) em 

ambos os grupos, ou seja, ambos os grupos ingressam no labirinto, sendo este efeito 

menor nos alunos do 8º ano, contrariando o esperado pela literatura. Já nos 

resultados off-line depois da pergunta de compreensão, os adultos demonstraram 

ter entendido as frases após reanálise, enquanto os alunos de 8º ano pareceram não 

saber o que leram. Os resultados desses alunos do 8º ano sugerem mesmo que eles 

desistiram da frase, se desengajaram, antes de concluir a leitura plena, com 

interpretação. Assim podemos dizer que o desengajamento nos privou de 

informações online desses participantes. Depreende-se indiretamente que efeitos 

de módulos cognitivos como função executiva e memória de trabalho contribuíram 

para o resultado baixo na compreensão dos alunos.  

Mas e se houvesse um grupo que faz uso das habilidades linguísticas de forma 

mais pura e menos influenciado contextualmente? Certamente um participante 

como esse em um estudo poderia nos revelar muito do funcionamento da linguagem. 

O cego congênito seria, provavelmente, um candidato a essa categoria. Sem o apoio 

da visão a língua é sua própria referência. Ela é usada para suprir informações que 

a visão não escaneia. 

 Com objetivo de analisar o processamento sintático e os efeitos de outros 

módulos cognitivos que possam interferir nesse processamento, a ponto de gerar 

desengajamento, como memória de trabalho, o presente estudo propõe uma 

comparação entre pessoas cegas congênitas e pessoas videntes. Indivíduos cegos 

reconhecidamente desenvolvem memória de trabalho táctil e verbal mais potente 
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do que a de indivíduos com visão residual e muito superior a de videntes, além disso, 

o desempenho em tarefas linguísticas – semânticas e sintáticas – tem sido relatado 

como superior de videntes (Cohen et al 2010; Alary, 2009; Amedi et al, 2003, 2004; 

Bliss et al 2004; D'Angiulli A, Waraich P 2002; Loiotile et al, 2020).  

A ideia é comparar o processamento de estruturas ambíguas em cegos 

congênitos através de dois experimentos psicolinguísticos de escuta 

automonitorada, bem como um experimento eletrofisiológico durante a escuta de 

sentenças. Esperamos que os resultados possam lançar luz sobre a 

interação/intervenção de módulos de outras cognições, como a memória, no 

processamento de frases, aprofundando, assim, os resultados apresentados em 

Silvano (2018). Almejamos também valorizar, através dos achados, as capacidades 

das pessoas cegas, diminuindo, assim, o abismo criado pelo capacitismo. 
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PROCESSAMENTO DE VOCÁBULOS COM AMBIGUIDADE LEXICAL: UM ESTUDO 

POR MEIO DA PLATAFORMA REMOTA PCIBEX 

 

Autora: Graziele Soares 

Orientador: Marcus Antônio Rezende Maia 

 

A ambiguidade lexical é definida por Cançado (2018) como um fenômeno 

que deriva de dois processos semânticos,a homonímia e a polissemia, 

possibilitando que dois ou mais significados/sentidos sejam acessados a partir do 

mesmo material fônico. A homonímia diz respeito aos vocábulos que apresentam 

dois sentidos independentes e que são oriundos de uma coincidência ocorrida em 

determinados processos de desenvolvimento linguístico, de modo que o mesmo 

vocábulo possibilite interpretações distintas. Vocábulos homônimos não 

dependem do compartilhamento de sentidos na construção da sua ambiguidade. 

No caso da polissemia, dois ou mais sentidos de um item lexical possuem algum 

tipo de relação de sentido, seja por meio de associações metafóricas ou 

metonímicas. 

Um vocábulo como manga é classificado como um item lexical homônimo 

por não apresentar uma relação de sentido entre manga enquanto fruta e manga 

enquanto parte de vestimenta usada na parte superior do corpo. Por outro lado, 

um vocábulo como gato é classificado como um item lexical polissêmico por 

apresentar uma relação metafórica entre gato enquanto animal e gato enquanto 

roubo de energia elétrica. Os sentidos se aproximam pelo fato do animal gato 

apresentar características furtivas, sorrateiras (daí origina-se a expressão gatuno, 

por exemplo). 

Este trabalho visou analisar o processamento de vocábulos que apresentam 

ambiguidade lexical por homonímia e polissemia. Segundo a hipótese de semantic 

commitment (FRAZIER & RAYNER, 1990), em Inglês, os vocábulos com significados 

múltiplos apresentam menores tempos de processamento pois o falante se 

compromete mais prontamente com um dos sentidos do item ambíguo. Entretanto, 

em vocábulos com sentidos múltiplos, os tempos de processamento seriam 

maiores pois o falante demoraria mais para escolher um dos sentidos, pois 

acessaria primeiramente o sentido literal e, em seguida, acessaria o sentido 
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oriundo de uma relação estabelecida por uma metáfora ou por uma metonímia. 

Outros trabalhos como o reportado por Klepousniotou (2002) também fornecem 

evidências da diferença no processamento de vocábulos homônimos, vocábulos 

polissêmicos metafóricos e vocábulos polissêmicos metonímicos. A hipótese que 

norteou este trabalho foi que, em Português Brasileiro, os vocábulos homônimos 

seriam processados mais rapidamente do que os vocábulos polissêmicos por conta 

do comprometimento semântico do falante com um dos sentidos. Além disso, os 

itens com ambiguidade lexical por polissemia teriam seu processamento mais 

demorado pois o falante acessaria, inicialmente, o sentido literal e, posteriormente, 

os sentidos metafóricos e metonímicos. 

O objetivo do experimento foi analisar por meio dos dados se o 

processamento de homonímia e polissemia difere, em termos de medidas on-line e 

off-line, fazendo- se a hipótese de que a homonímia apresentaria  tempos médios 

inferiores no que tange à leitura  da frase ambígua, à leitura da frase 

desambiguadora e à decisão por um dos sentidos do item lexical ambíguo (por 

homonímia ou polissemia). 

 

DESIGN EXPERIMENTAL 

O experimento contou com um design experimental 2 composto por uma 

variável independente (processo semântico - homonímia versus polissemia) e três 

variáveis dependentes (tempo de leitura como medida on-line, tempo de decisão 

como medida off-line cronométrica e índice de decisão como medida off-line). 

 

MÉTODO 

Materiais 

Foram utilizados 12 conjuntos de sentenças (cada conjunto contendo 6 

frases de cada tipologia) entremeadas por 28 frases distratoras, distribuídas em 

quadrado latino e divididas em 2 versões. As frases foram randomizadas pela 

própria plataforma. 

As frases ambíguas estão exemplificadas em (1) e (2), as frases com o 

contexto desambiguador em (1a) e (2a) e as questões interpretativas em (1b) e 

(2b). Sendo que o item identificado por (1) corresponde a um vocábulo homônimo 
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e o item  identificado por (2) a  um vocábulo polissêmico. A frase em (3) é um 

exemplo de frase distratora. 

Homonímia: 

 

(1) A manga foi cortada 

(1a)Pelo vendedor, na loja (contexto 1)./pela madrasta, no lanche (contexto 2). 

(1b) Ao ler MANGA, você pensou primeiro em: (A) fruta (B) roupa (C)ambos (D) 

nenhum Polissemia: 

(2) O braço foi quebrado. 

(2a) Pelo montador, na sala (contexto 1)./pelo lutador, na luta (contexto 2). 

(2b)Ao ler BRAÇO, você pensou primeiro em : (A) sofá (B)corpo (C) ambos (D) 

nenhum  

Frase distratora: 

(3) O copo foi rachado pela cozinheira, na cozinha. 

(3a) Ao ler COPO, você pensou primeiro em: (A) água (B) vidro (C) ambos (D) 

nenhum 

 

Participantes 

Participaram do experimento, de forma voluntária, 40 participantes (20 em 

cada versão), todos falantes de Português Brasileiro e estudantes da Graduação em 

Letras da UFRJ. 

Procedimentos 

Os participantes receberam um link do experimento que foi aplicado 

através da plataforma de experimentação na web PCIbex 

(https://expt.pcibex.net/). Após preencher os dados na tela de identificação do 

participante e concordar com o uso de seus dados na tela do termo de 

consentimento livre e esclarecido, o participante realizou um treino conforme 

indicado na tela de instruções. 

Na tela de instruções, o participante leu que, para realizar o experimento, precisa: 

a. Ler a frase rapidamente e com atenção; 

b. Clicar no botão “PRÓXIMO”; 

c. Ler a segunda frase, mais uma vez, com rapidez e atenção; 

d. Clicar novamente no botão “PRÓXIMO”; 

https://expt.pcibex.net/
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e. Ler e responder a uma questão interpretativa sobre o que ele leu, clicando em 

uma das quatro alternativas na tela (A, B, C, D). 

Assim que o participante clica na resposta, aparece a frase seguinte e,assim, 

ao longo de todo o experimento. Enquanto o participante lê as frases, a plataforma 

grava o tempo de leitura (medida on-line), o tempo de decisão (medida off-line 

cronométrica) e o índice de decisão (medida off-line).Os mesmos procedimentos 

utilizados no treino foram repetidos no experimento. 
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DETECTANDO LINGUAGEM ENTRE O ENTRE O N170 E O N400: UM ESTUDO 

SOBRE ESPECIFICIDADE DE DOMÍNIO E ELETROFISIOLOGIA DA LINGUAGEM 

 

Autora: Isadora Rodrigues de Andrade 

Orientadora: Aniela Improta França 

 

O monitoramento por ressonância magnética funcional durante a leitura de 

um texto revela que existe atividade no cérebro do leitor em uma área bem 

delineada relacionada esta atividade: o giro fusiforme esquerdo, encontrado 

consistentemente em um espaço Talairach marcado no entorno de  X = 42, Y = 57, Z 

= 6 (COHEN et al., 2000). 

A hipótese sustentada por Cohen e colegas é a de que exista, nesse espaço 

cerebral dos leitores, uma área que responde à Forma Visual da Palavra – a VWFA, 

que avalia uma representação estrutural invariante da palavra visual, sem 

sensibilidade para variação de tamanho e fonte, como se as letras fossem uma 

sequência de identidades abstratas (COHEN, DEHAENE, 2004). 

Desde que foi descoberta, a VWFA vem sendo muito estudada e mais bem 

especificada. Uma observação consagrada é a de que a VWFA parece ser devotada 

ao processamento pré-lexical (DEHAENE et al., 2002). Corroborando com esse 

pressuposto, pesquisas demonstraram que a VWFA se mostrou ativa para um 

padrão específico de palavras de priming ortográfico (GLEZER et al., 2009), 

sugerindo que essa região pudesse conter populações de neurônios sensíveis a 

morfemas ou palavras curtas típicos da língua do leitor (DEHAENE et al., 2005).  

Além disso, alguns estudos de neuroimagem relataram também ativações 

fusiformes para palavras apresentadas em uma modalidade não visual (BUCKNER 

et al., 2000), favorecendo a hipótese de que o giro fusiforme poderia estar envolvido 

na interface do nível superior do processamento, por exemplo, na saída fonológica, 

ou no acesso à semântica (BRUNSWICK et al., 1999). 

Por um lado, essas observações feitas a partir de imagens hemodinâmicas se 

correlacionam bem com a observação eletromagnética de que os ERP extraídos do 

EEG sistematicamente elicitados por palavras visuais, se originam em ondas de 

curta latência de 150–200ms (SOTO et al., 2018; COHEN et al., 2000;  PUCE et al., 

1996;  DEHAENE, 1995; SALMELIN, 1996), enquanto a onda consagrada para o 
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acesso lexical, ou seja, quando o grafema já está relacionado a sua forma fonológica, 

acontece posteriormente, na latência de 350-450ms em regiões fronto-temporais 

(KUTAS, HILLARD, 1984; FRANÇA et al., 2018).  

Diante dessas evidências, pode-se supor que informações linguísticas de 

natureza morfológica sejam codificadas na VWFA, ainda que, como propôs Cohen e 

colegas (2002), essa região tenha sido resultado de um processo de reciclagem (para 

uma versão atualizada, Ghislaine et al., 2018)  de áreas não linguísticas, 

originalmente dedicadas ao reconhecimento de faces e objetos.  

No entanto, ainda se faz necessária uma melhor caracterização do tipo de 

conteúdo morfológico processado na VWFA: (i) ele é igualmente sensível aos 

morfemas mais e menos frequentes da língua? (ii) existem diferenças entre crianças 

e adultos recém-alfabetizados?(ii) esse conhecimento representado no cérebro 

pode ser registrado por medidas eletrofisiológicas? Enfim, se o N170 marca o 

caráter pré-lexical e específico da modalidade da VWFA e o N400, o carácter pós-

lexical, de acesso à palavra, haveria alguma sensibilidade linguística entre um 

potencial e o outro? Como utilizaremos uma técnica que tem excelente resolução 

temporal, mas resolução espacial deficiente, estamos querendo perceber, depois da 

identificação do grafema (N170), qual seria o próximo marcador neurofisiológico 

(P300?), evidenciando algum tipo de processamento linguístico antes daquele do 

acesso lexical (N400). 

Com a finalidade de dar conta desse estado de coisas, utilizaremos nesse 

estudo a técnica eletromagnética de eletroencefalografia (EEG/ERP) num teste de 

leitura auto monitorada de palavras (self-paced reading), que permite a captura de 

marcas de processamento linguístico no curso de uma tarefa de leitura.  Nesta tarefa, 

as palavras serão apresentadas fragmentadas, seguindo a proposta de acesso lexical 

morfema a morfema de Halle e Marantz (1993), que prevê um nível específico para 

as operações morfológicas na derivação de palavras. 
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COMPROMETIMENTO DO ASPECTO SEMÂNTICO EM PATOLOGIAS QUE AFETAM A 

LINGUAGEM: UM ESTUDO PRELIMINAR 

 

Autor: Jean Carlos da Silva Gomes  

Orientadora: Adriana Leitão Martins  

Coorientadora: Fernanda de Carvalho Rodrigues  

 

Aspecto, segundo Comrie (1976), pode ser definido como as diferentes 

maneiras de se enxergar a composição temporal interna de uma situação, podendo 

ser gramatical ou semântico. O aspecto gramatical diz respeito à noção aspectual 

que pode ser veiculada pela morfologia verbal, enquanto que o aspecto semântico 

refere-se a certos traços semânticos inerentes à raiz verbal, aos argumentos e/ou 

aos adjuntos presentes nas sentenças, independentemente de qualquer marcação 

morfológica. 

Diversos estudos evidenciam que aspecto gramatical pode ser 

comprometido no processo de perda linguística, tanto na Afasia de Broca 

(RODRIGUES, 2011) quanto na Doença de Alzheimer (MARTINS, 2010; GOMES, 

2020). No entanto, nenhum trabalho foi realizado com objetivo de investigar se as 

categorias aspectuais semânticas poderiam ser deterioradas nesse processo. De 

acordo com autores como Jakobson (1941) e Grodzinsky (1990), o processo de 

perda linguística segue em uma direção espelhada ao de aquisição, de modo que as 

categorias adquiridas primeiramente pelas crianças são comprometidas mais 

tardiamente no processo de perda linguística. 

Trabalhos como os de Andersen & Shirai (1996) mostram evidências de que 

o aspecto semântico é adquirido pelas crianças antes do aspecto gramatical. Assim, 

neste trabalho, buscamos investigar se aspecto semântico pode ser perdido depois 

de aspecto gramatical em indivíduos com patologias da linguagem, levando em 

consideração a proposta defendida por Jakobson (1941) e Grodzinsky (1990). 

Além disso, os estudos de aquisição de aspecto evidenciam que as noções 

aspectuais semânticas podem ser adquiridas separadamente. Logo, nos interessa 

também verificar se, havendo perda aspectual semântica, traços linguísticos a ela 

relacionados podem ser deteriorados seletivamente. 

Neste trabalho, nos debruçamos, especificamente, sobre a expressão de 
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sujeitos portadores da Afasia de Broca, da Doença de Alzheimer e da Afasia 

Progressiva Primária Semântica. A primeira caracteriza-se por um déficit não-

progressivo decorrente de uma lesão cerebral que afeta seletivamente algumas 

capacidades linguísticas; a segunda caracteriza-se por um déficit progressivo que 

afeta diversas capacidades cognitivas, dentre elas, a linguagem; e a terceira 

caracteriza-se por um déficit progressivo exclusivamente linguístico de natureza 

semântica. 

Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa é investigar a representação 

mental de aspecto e os objetivos específicos são: (i) investigar se aspecto semântico 

pode ser comprometido no processo de deterioração linguística de pacientes 

portadores de patologias linguísticas; (ii) havendo comprometimento, investigar 

se a deterioração do aspecto semântico precede ou segue a de aspecto gramatical; 

(iii) havendo comprometimento, investigar a ordem de deterioração das categorias 

aspectuais semânticas. 

As hipóteses formuladas para este estudo são: (i) aspecto semântico não 

está comprometido na Afasia de Broca; (ii) aspecto semântico é comprometido no 

processo de deterioração linguística na Doença de Alzheimer; (iii) aspecto 

semântico é comprometido no processo de deterioração linguística na Afasia 

Progressiva Primária Semântica; (iv) havendo comprometimento linguístico 

aspectual em quaisquer das patologias, a deterioração do aspecto gramatical 

precede a de aspecto semântico. 

A metodologia em desenvolvimento do trabalho consiste na aplicação de 

dois testes de funcionalidade, um teste neuropsicológico, quatro testes linguísticos 

e análise de fala espontânea. Os testes de funcionalidade a serem utilizados são o 

Questionário de Atividades Funcionais (PFEFFER et al., 1982) e o ASHA-FACS 

(CARVALHO & MANSUR, 2008), 

com o objetivo de investigar o modo como os pacientes interagem em 

sociedade e verificar quais atividades instrumentais da vida diária ainda são 

capazes de fazer. O teste neuropsicológico será o Teste de Avaliação Cognitiva 

Montreal (MoCA), utilizado com o objetivo de avaliar o estado cognitivo dos 

pacientes. Os testes linguísticos utilizados serão um de preenchimento de lacunas, 

adaptado de Gomes (2020), com o objetivo de verificar o conhecimento relativo a 

aspecto gramatical, um de produção eliciada, um de preenchimento de lacunas e 
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um de julgamento de gramaticalidade, desenvolvidos especificamente para este 

estudo, voltados para a investigação do conhecimento relativo a aspecto semântico. 

Emprega-se, neste estudo, a metodologia de caso, tendo em vista que os 

dados dos pacientes serão analisados individualmente. Além disso, vale destacar 

que esta pesquisa caracteriza-se tanto como um estudo transversal, uma vez se 

pretende realizar um aplicação única aos pacientes com Afasia de Broca, quanto 

longitudinal, levando em consideração que os pacientes com Doença de Alzheimer 

e Afasia Progressiva Primária Semântica, patologias com déficit linguístico 

progressivo, serão acompanhados durante dois anos por meio de quatro aplicações 

dos testes com intervalo de 6 meses. Uma análise preliminar de dados de fala 

espontânea de uma paciente com Doença de Alzheimer, coletados no estudo de 

mestrado (GOMES, 2020), foi realizada por Mesquita et al. (em preparação). De 

acordo seus achados, a paciente parece apresentar um comprometimento 

aspectual gramatical associando morfologias verbais a valores aspectuais 

semânticos. Tais dados indicam que a paciente não apresenta uma deterioração do 

aspecto semântico, porém, seus dados seguem na direção do que afirmam Jakobson 

(1941) e Grodzinsky (1990) sobre a relação entre aquisição e perda da linguagem, 

uma vez que as postulações de Andersen & Shirai (1996) sobre a ordem da 

aquisição de aspecto parecem ser observadas em direção espelhada na perda. 
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PROCESSAMENTO DE MORFOLOGIA DERIVACIONAL SEGUNDO A 

NEUROLINGUÍSTICA 

 

Autor: Leonardo Cabral 

Orientadora: Marije Soto 

 

A neurolinguística investiga o processamento linguístico, que perpassa os 

diversos níveis da linguagem, do fonético ao semântico. O nível de processamento 

de interesse deste trabalho é o chamado processamento lexical, cujo início se dá 

na captação de sinais físicos acústicos ou visuais e termina na recuperação do 

sentido de um item lexical. No entanto, há discordâncias quanto ao que ocorre no 

decorrer de tal processamento, sobre quais etapas existem ou não: uma palavra 

que é derivada é processada pela sua forma inteira? Ou há uma decomposição da 

palavra em morfemas? 

O presente trabalho trata do processamento morfológico de palavras 

derivadas. Este processamento se refere à segmentação de uma palavra de 

morfologia complexa (i.e., composta por raiz e afixos) no decorrer do 

processamento lexical. Serão apresentados os chamados modelos 

decomposicionais (pois envolvem a decomposição da palavra), os tipos de exames 

neurofisiológicos que os investigam, as assinaturas neurofisiológicas associadas 

ao processamento lexical e estudos neurolinguísticos que demonstram a 

ocorrência de decomposição da palavra. 

Os modelos decomposicionais podem ser: tardio, inicial e de dupla rota. O 

primeiro pressupõe que a palavra de morfologia complexa é processada por sua 

forma inteira, com posterior recuperação de seus morfemas (GIRAUDO & 

GRAINER, 2000). O segundo, modelo de decomposição inicial, postula a 

segmentação já no início do processamento da palavra (TAFT, 2004). O último, de 

dupla rota, admite a possibilidade que a palavra possa ser processada tanto pelo 

sua forma inteira quanto através de segmentação inicial, seja paralelamente 

(modelo de corrida, em que o acesso lexical se dá pela via que consegue recuperar 

a palavra do léxico mental primeiro), conforme Schreuder e Baayen (1995), ou 

através de apenas uma das vias, a depender de determinadas condições da palavra 

(LEMINEN et al, 2013). 
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Com relação aos tipos de exame neurofisiológicos, os principais são: 

eletroencefalograma (EEG), magnetoencefalograma (MEG) e ressonância 

magnética funcional (functional magnetic resonance imagin, fMRI). O EEG possui 

alta precisão temporal, e extrai os potenciais elétricos relacionados a evento 

(event related brain potentials, ERPs) que indicam atividade do córtex cerebral, 

sem, contudo, possuir precisão espacial, já que o escalpo distorce os sinais e não 

permite a detecção das suas fontes (GOUVEA, 2011). O MEG possui tanto alta 

precisão temporal como precisão espacial, e mede o campo magnético gerado pelo 

córtex (DIKKER et al, 2019). Por fim, o fMRI não possui precisão temporal, mas é 

o exame de maior precisão espacial; o registro de regiões ativadas no 

processamento se dá pelo contraste entre regiões com fluxo sanguíneo e sem, já 

que quando uma região do cérebro realiza atividade, sangue é direcionado para 

ela (HASSON & SMALL, 2008). 

Os exames de precisão temporal possuem assinaturas fisiológicas que são 

associadas ao processamento lexical e utilizadas nos experimentos. No caso do 

EEG, o componente N400 (“N” por ter amplitude negativa, e “400” por ocorrer em 

média 400ms após estimulação) é associado a integração semântica da palavra na 

sentença, mas também há estudos que o utilizam para verificar o impacto da 

morfologia no acesso lexical, que também é considerado um subcomponente do 

N400 (LAVRIC et al, 2011). Quanto ao MEG, há os componentes: M170, que indexa 

segmentação em morfemas de palavras exibidas visualmente (PYLKKANËN & 

ZWEIG, 2009) e o M350, que pode indexar o momento de acesso lexical 

(PYLKKANËN et al, 2002; FIORENTINO & POEPPEL, 2007) ou a seleção de 

candidatos acessados (PYLKKANËN et al, 2004). 

Estudos que utilizaram o EEG e o MEG fazem parte do embasamento desta 

pesquisa. Para demonstrar evidências já de estudo com EEG, serão utilizados os 

trabalhos de: França et al (2008) que, através de da técnica de extração de ERP, 

evidenciaram processamento decomposicional de acordo com o modelo da 

Morfologia Distribuída; Leminen et al (2013), que utilizaram o MMN (mismatch 

negativity) para apontar a diferença de processamento entre palavras flexionadas 

e derivadas, com controle de frequência de cada tipo de palavra; e Lavric et al 

(2011), que utilizaram primes não-encobertos com palavras-alvo derivadas 

transparentes (ex.: teacher), semanticamente opacas (ex.: brother) e com relação 
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com prime somente ortográfica (ex.: brothel) para mostrar o efeito de facilitação 

no primeiro subcomponente do N400 no caso das palavras derivadas 

transparentes e opacas, o que evidencia processamento morfológico. Os 

experimentos com MEG incluem: Pylkkanën et al (2004), que demonstraram 

efeito de tamanho de família morfológica no processamento lexical de palavras 

derivadas através do componente M350; Fiorentino e Poeppel (2007), que 

demonstraram que o efeito de frequência de constituinte afeta o processamento 

de palavras compostas; e Stockall et al (2019), cujo experimento com palavras 

prefixadas lidas demonstrou que seu processamento ocorre da mesma forma que 

palavras sufixadas, com diferença no processamento de informação visual inicial. 

Dessa forma, compõe-se o embasamento da atual pesquisa, ainda em 

andamento, acerca do processamento de palavras derivadas e modelos 

decomposicionais, que utilizará o EEG e a técnica de extração de ERPs como meio 

de investigação. 
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UG OR NOT UG, THAT IS THE QUESTION: TESTANDO O PAPEL DA GRAMÁTICA 

UNIVERSAL NA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM LINGUÍSTICA DE CRIANÇAS 

E ADULTOS 

 

Autora: Mayara de Sá Pinto  

Orientadora: Aniela Improta França  

Coorientador: Alex de Carvalho 

 

É admirável a capacidade que os seres humanos possuem de adquirir 

qualquer língua natural ao longo da vida. Com base na teoria linguística 

chomskyana, isso é possível porque nossa genética oferece ao organismo as bases 

para a construção desse conhecimento, o que concebemos conceptualmente como 

Gramática Universal (GU) (CHOMSKY, 1957, 1995, 2000, 2005). Ainda assim, se 

paramos para refletir sobre como crianças e adultos lidam com a tarefa de 

aprender uma língua, facilmente percebemos que estamos diante de estratégias de 

aprendizagem diferentes. Adultos utilizam estratégias explícitas, como, por 

exemplo, o empenho consciente em memorizar uma lista de palavras estrangeiras 

e sua tradução; estratégia que permite relativa rapidez na aquisição de uma grande 

quantidade de palavras. Adultos também começam a produzir frases completas 

mais rapidamente do que crianças. É evidente que as estratégias explícitas de 

aprendizagem são habilidades altamente eficazes. No entanto, esse aprendizado 

muitas vezes não se mostra tão eficaz em identificar diferentes contextos nos quais 

as informações podem ser usadas adequadamente. Além disso, sabemos ainda que 

dominar uma língua estrangeira pode levar anos. 

Por outro lado, as crianças possuem mecanismos implícitos de 

aprendizagem que as permitem adquirir uma língua de maneira inconsciente e 

aparentemente sem esforço. Ninguém as ensina sobre aplicação de regras 

gramaticais, mas mesmo assim, elas tendem a absorver melhor as informações 

sintáticas do que os adultos. Simplesmente sendo expostas a uma língua nova, as 

crianças podem reter informações sobre os contextos sintáticos (ou contextos 

distributivos) nos quais as palavras ocorrem (cf. LIDZ, 2020) e generalizar seu 

conhecimento sobre a língua que estão aprendendo mais facilmente do que os 

adultos (cf. GILLETTE; GLEITMAN; GLEITMAN; LEDERER, 1999; GLEITMAN, 
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1990). 

Diante desses contrastes, o objetivo do presente estudo é investigar os 

mecanismos subjacentes ao aprendizado linguístico entre crianças e adultos, com 

base da teoria da Gramática Universal. Para isso, propomos ensinar aos 

participantes uma minilíngua, que contenha (i) frases com morfologia nova em 

uma estrutura que já existe na língua nativa dos participantes; (ii) frases com 

morfologia nova em uma estrutura que seja parametricamente diferente da língua 

nativa dos participantes, mas que exista em outras línguas; e (iii) frases com nova 

morfologia em uma estrutura que, reconhecidamente, não está prevista na 

Gramática Universal (minilíngua não-GU). Pretendemos apresentar uma 

metodologia de caráter recíproco em que participantes brasileiros aprendem um 

parâmetro do Francês que não existe em português e participantes franceses 

aprendem um parâmetro do Português Brasileiro que não existe em francês. 

Ademais, ensinaremos a língua não-GU a todos os grupos de participantes. 

A hipótese aqui é que adultos e crianças em ambas as línguas obterão 

melhores resultados   ao   aprender   um   aspecto   da   linguagem   sustentado   por   

um   princípio     da Gramática Universal (estruturas GU) do  que  ao  aprender  um  

aspecto  da  linguagem  que não é sustentado por  um  princípio  da  Gramática  

Universal  (estruturas  não-GU).  Além disso, esperamos que os participantes 

aprendam melhor a morfologia nova  que expressa uma função gramatical já 

presente em seu idioma do que a morfologia nova que expressa uma função 

gramatical não marcada morfologicamente em seu idioma. No que diz respeito às 

diferentes estratégias de aprendizagem de que adultos e crianças fazem uso ao 

aprender uma língua, esperamos que as crianças aprendam as estruturas GU com 

mais rapidez e precisão do que os adultos, tanto aquelas aprendendo Português 

Brasileiro quanto aquelas aprendendo Francês. Isso será expresso por um 

desempenho melhor em nossas tarefas experimentais em comparação com os 

adultos, independentemente do idioma nativo. Em contrapartida, a mesma 

vantagem não será estendida às estruturas que não estejam previstas na GU. 
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EVENTOS RESTRITOS E NÃO RESTRITOS: UM ESTUDO SOBRE "ANTES" E 

"DEPOIS" 

 

Autora: Sara Bezerra dos Santos Ribeiro 

Orientador: Marcus Maia 

 

Quando nos deparamos com uma situação temporal, automaticamente, o 

nosso cérebro tende a ordenar os eventos na ordem cronológica, pois, essa é a 

ordem do mundo real. No entanto, nem sempre quando usamos termos linguísticos 

para expressar temporalidade, mais especificamente ordenamento de eventos, 

vamos exprimir a relação correspondente à representação mental da ordem dos 

eventos no mundo real. Em português brasileiro, “antes” e “depois” são conectivos 

que indicam ordenamento de eventos, podemos usá-los de maneira intercambiável, 

sem que a frase perca o sentido. Observemos os exemplos abaixo:    

(1) A menina comeu a comida antes de tomar o sorvete.                                            

(2) A menina comeu o sorvete depois de comer a comida.  

Nos exemplos (1) e (2) temos os mesmo itens lexicais, só mudamos o 

conectivo. No entanto, para que as frases representassem os mesmo eventos e 

fossem verdadeiras, a ordem das orações precisou ser mudada. Em (1), o primeiro 

evento descrito é o de “comer comida” e o segundo evento é o de “tomar sorvete”. 

Esses eventos, existem no mundo real e são comuns que ocorram nesta ordem, 

então, no exemplo (1), “antes de” conecta dois eventos de maneira cronológica. Já 

em (2), temos os mesmos eventos de (1), porém, o ordenamento das orações não 

pode ser o mesmo, já que o conectivo “depois de”, ocupando a mesma posição de 

“antes de” em (1), muda a cronologia apresentada. Dessa forma, em (2), temos os 

eventos mencionados fora da ordem de acontecimento, mas ainda assim, sendo 

verdadeira e plausível. Agora, vamos observar mais dois exemplos: 

(3) Antes de tomar o sorvete, a menina comeu a comida. 

(4) Depois comer a comida, a menina tomou o sorvete.  

Em (3) e (4), mais uma vez, temos os mesmos itens lexicais de (1) e (2), 

porém, agora, com as orações iniciadas por conectivo em primeira posição. Esse 

novo ordenamento de orações implica no ordenamento dos eventos também. Em 

(3), a frase iniciada pelo conectivo “antes de” apresenta os eventos fora na sua 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
196 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

ordem cronológica, mas ainda é verdadeira e plausível. Já em (4), mais uma vez, para 

que a frase fosse verdadeira, em relação a (3), a ordem dos eventos teve de ser 

mudada. Com essa mudança, mais o conectivo “depois de” iniciando a frase, os 

eventos foram mencionados de maneira correspondente à ordem dos eventos. 

Muito interessante perceber como podemos “brincar” com a língua, certo? Porém, 

muitas perguntas se levantam a partir de tantas possibilidades. Neste trabalho, 

apresentarei um experimento de leitura auto-monitorada em que utilizei frases 

como em (1), (2), (3) e (4) em que os eventos têm uma restrição semântica, e mais 

quatro frases em que os eventos não têm restrição semântica, o que quer dizer que 

a ordem de acontecimento dos eventos, no mundo real, não tem nenhum tipo de 

relação de sentido. O objetivo central do experimento é verificar como se dá o 

processamento dessas construções temporais. Além disso, responder qual fator será 

mais importante para a compreensão das frases: sintático ou semântico? 

Desenhamos um experimento cruzando os fatores tipo de conectivo (antes x 

depois), tipo de oração (principal x subordinada) e restrição semântica (restritiva x 

não restritiva), gerando oito condições. A hipótese é a de que o leitor proficiente se 

beneficia dos dois fatores linguísticos, porém, nas frases com a semântica não-

restrita, a oração principal recebe mais atenção devido à sua completude semântica 

(Maia, 2019).  As conjunções nas frases em que a ordem não é cronológica requerem 

mais processamento. A previsão é de que a oração principal receberá maiores 

tempos de leitura e nas condições com semântica não restrita, o número de erros 

nas respostas finais será maior. E as condições com os eventos fora da ordem 

cronológica geraram RTs maiores. Os participantes foram 80 adultos com formação 

superior em andamento ou completo. Após a leitura da frase, o participante tinha 

que decidir se os eventos nas imagens estavam ordenados de acordo com a 

interpretação da leitura da frase. Os resultados mostraram que a última oração do 

período recebeu maiores tempos de fixação, indicando um efeito significativo de 

ordem (p<0.000012). Os conectivos não apresentaram diferenças significativas. O 

fator semântica só se mostrou significativo na análise entre as orações em primeira 

posição (p<0.03). A análise dos RTs finais apresentou efeito significativo do fator 

semântica (p<0.01), e interação dos fatores conectivo e tipo de oração. Os maiores 

RTs foram nas condições com a ordem dos eventos reversa, e essas mesmas 

condições apresentaram mais erros nas respostas finais. Em suma, os resultados 
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ainda estão sendo analisados para uma melhor compreensão sobre o 

processamento e compreensão dessas construções temporais, no entanto, já 

podemos ver que há indicações de diferenças de processamento entre as condições 

experimentais.  
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ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA VERBAL NO PORTUGUÊS BRASILEIRO À LUZ DA 

NEUROCIÊNCIA DA LINGUAGEM: ENCAMINHAMENTOS INICIAIS 

 

Autor: Wellington Couto de Almeida 

Orientadora: Marije Soto 

 

Pelo menos desde os anos 70, a sociolinguística, área da linguística que cuida 

das interfaces entre língua e sociedade, discute a percepção que o falante tem de sua 

própria língua e de seu jeito de falar em detrimento de outros [falantes e jeitos de 

falar], sobretudo quando levamos em consideração as teorias de William Labov 

(2008 [1972]), considerado pai da sociolinguística. É dele, inclusive, o primeiro 

conjunto de noções a respeito dos níveis de percepção dos falantes quanto às 

variantes linguísticas. A esses níveis, Labov (2008 [1972]) chamou estereótipos, 

marcadores e indicadores, estabelecendo uma relação de gradação entre eles a partir 

do grau de consciência que o falante tem acerca de uma variante, isto é, do quão 

saliente essa variante soa para ele e de quanta força social ela carrega ao ser, por 

exemplo, mais ou menos estigmatizada. 

Quando pensamos no Brasil e em suas dimensões continentais, é possível se 

deparar com uma quantidade enorme de diferentes maneiras de se dizer a mesma 

coisa. Apesar dessas formas terem “o mesmo valor de verdade”, como bem diria 

Tarallo (2007, p. 8), os falantes, em maior ou menor grau, são capazes de depreender 

informações sociais a partir da maneira como uma pessoa fala, sejam elas regionais 

ou de comunidade de fala (MILROY, 2002; MAYERHOF, 2002), geracionais (KOOPS 

et al., 2008), identitárias (ZHANG, 2005) ou socioeconômicas (ASH, 2002; 

CHAMBERS, 2002). Nesse sentido, a percepção sociolinguística funciona como uma 

ferramenta que não só localiza os falantes no mundo, mas também seus 

interlocutores.  

Contudo, não podemos dizer que tudo são flores quando se trata de “falar 

diferente”. O Brasil é cercado por uma cultura normativista, que tenta imprimir em 

todos os falares uma hegemonia que não existe na vida real, gerando um ambiente 

preconceituoso e, muitas vezes, hostil a outras formas de falar, como bem já 

apontaram, diversas vezes, autores como Marcos Bagno (cf. BAGNO, 2009; 2012; 
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015), Carlos Alberto Faraco (cf. FARACO, 2006) e Sírio Possenti (cf. 

POSSENTI, 1996). 

O preconceito linguístico tem, em suas facetas e jargões, 

declarações que se misturam com o campo da percepção. Quando alguém 

diz que “o ouvido dói” ao ouvir outra pessoa falar de determinada 

maneira, ou ainda que “sente arrepios”, essas construções revelam um 

caráter perceptivo-sensorial das variantes linguísticas. Mas será que 

essas formas são, realmente, tão diferentes assim, a ponto de causarem 

tamanha estranheza? Se fosse possível ver o que acontece em termos de 

processamento linguístico, o que descobriríamos ao observar “de dentro 

para fora” uma pessoa escutando variantes sociolinguísticas? A boa 

notícia, nesse caso, é que “é” possível.  

A metodologia de Potenciais Relacionados ao Evento (ERP) 

permite coletar dados neurofisiológicos relacionados a eventos 

cognitivos. Componentes neurofisiológicos como o N400¹, P600² e ELAN³ 

são os mais explorados na neurociência cognitiva e da linguagem. Um 

paradigma experimental comum é manipular a expectativa de uma 

palavra ou morfema em um contexto sentencial. Autores como Coulson 

et al. (1998); Hahne e Friederici (1999); França (2005); Friederici e 

Weissenborn (2007) e Gouvêa (2011) mostram que o cérebro humano é 

capaz de flagrar, em questão de milissegundos, estruturas que, de um 

jeito ou de outro, violam o esperado. 

Tendo tudo isso em vista, meu objeto de pesquisa no curso de 

mestrado são os possíveis efeitos neurocognitivos que variantes 

sociolinguísticas podem, ou não, engajar no cérebro. Neste ponto da 

pesquisa, optamos por investigar a variação verbal de terceira pessoa do 

plural, um fenômeno amplamente estudado na literatura (e.g. BORTONI-

RICARDO, 2008). A busca por um design experimental que equacione as 

necessidades dos testes de eletroencefalografia (EEG) com contextos 

mais ecológicos, que reflitam melhor a realidade sociolinguística da 

variante em estudo, levou-nos a desenhar, inspirados em Loudermilk 

(2013), estímulos em que diferentes sujeitos falem sobre temas do 

cotidiano, como família, filhos, casamento, estudos, planos, hábitos, 

¹ O nome N400 deve-se 
ao fato de demorar por 
volta de 400 
milissegundos após a 
audição ou leitura de 
uma palavra alvo em 
um contexto sentencial 
ou isolada em estudo 
para que se registre no 
EEG um pico negativo. 
Está geralmente 
associado ao 
paradigma 
experimental da 
violação semântica, e 
supostamente flagra 
acesso lexical.  
²  O nome P600 deve-se 
ao fato de demorar por 
volta de 600 
milissegundos após a 
audição ou leitura de 
uma palavra em um 
contexto sentencial em 
estudo para que se 
registre no EEG um 
pico positivo. Está 
geralmente associado 
à violação 
morfossintática, e 
supõe-se que reflete 
processamento 
semântico-sintática e 
processos de reanálise. 
³ Do inglês early left 
anterior negativity, é o 
indicador mais 
automatizado para o 
processamento 
morfológico do 
cérebro, coletado 
geralmente por 
eletrodos localizados 
do lado esquerdo 
anterior do cérebro. 
Sua precocidade se dá 
pelo fato de poder ser 
coletado por volta dos 
150-200 
milissegundos, valores 
consideravelmente 
menores do que os 
demonstrados pelo 
N400 ou P600, por 
exemplo.  
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fazendo uso, de (i) formas verbais (sujeito+verbo) com concordância 

padrão4, (ii) formas verbais (sujeito+verbo) com concordância 

vernacular ø e (iii) formas verbais (sujeito+verbo) com usos randômicos 

de concordância padrão e vernacular ø. Além disso, desenhamos um 

exemplo de (iv) condição controle agramatical no último segmento 

crítico. Na Tabela 1, abaixo, encontram-se quatro exemplos, um para 

cada uma dessas variáveis. 

Tabela 1 - Exemplos de condições experimentais. 

i) concordância 

padrão 

ii) concordância 

vernacular ø 

iii) usos randômicos iv) condição 

controle 

Eu tenho três 

filhos. Eles gostam 

muito de estudar e 

eles vão para a 

escola todo dia. 

Quando eles 

chegam em casa, 

eles almoçam e 

depois eles 

brincam a tarde 

toda. 

 

Eu tenho três filho. 

Eles gostaø muito de 

estudar e eles vaiø 

para a escola todo 

dia. Quando eles 

chegaø em casa, eles 

almoçaø e depois 

eles brincaø a tarde 

toda. 

 

Eu tenho três filho. 

Eles gostaø muito 

de estudar e eles 

vão para a escola 

todo dia. Quando 

eles chegaø em 

casa, eles 

almoçam e depois 

eles brincaø a 

tarde toda. 

 

Eu tenho três 

filhos. Eles 

gostam muito 

de estudar e 

eles vão para a 

escola todo dia. 

Quando eles 

chegam em 

casa, eles 

almoçam e 

depois eles 

*brinco a tarde 

toda. 

 

 

Na atual fase de pesquisa e em preparação para o experimento de EEG, 

estamos desenhando um experimento psicolinguístico para verificar como outras 

marcas (sujeito preenchido e oculto, por exemplo) impactam a regra aplicada de 

concordância verbal, além de suas efetivas produtividades no português brasileiro. 

Isso é importante porque optamos por trabalhar com textos maiores, em que, na 

medida do possível, procuramos controlar a “coerência” das marcas 

morfossintáticas das variedades.  

 

4Consideramos 
concordância padrão 
aquela em que haja 
concordância por 
meio das variantes 
socialmente mais 
prestigiadas. 
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 Pretende-se, com dados como os exemplificados acima, medir os efeitos e 

componentes eliciados na primeira e na última ocorrências de cada estímulo de cada 

condição, a fim de que se investiguem, por exemplo, em que nível esses efeitos são 

modulados por variáveis como frequência e coerência de fala. A hipótese mais forte 

até o momento é a de que os efeitos eliciados pela concordância verbal não padrão 

serão completamente diferentes daqueles eliciados por agramaticalidade, o que 

mostraria que, apesar dessas formas serem julgadas incorretas, não são processadas 

assim.  

Finalmente, vale ressaltar que estudos que que alinhem variação linguística 

e neurocognição ainda não são muito comuns. Justamente por isso, esse tipo de 

investigação pode contribuir para a solução do problema da formulação de modelos 

de processamento e da representação de uma gramática variante que leve em 

consideração a nossa habilidade de flexibilizar o uso da língua de acordo com os 

diferentes contextos aos quais somos expostos (cf. THOMAS, 2011). 

 

Referências 

ASH, S. (2002). Social Class. In: CHAMBERS, J. K.; TRUDGILL, P.; SCHILLING-ESTES, 

N. (eds) The Handbook of Variation and Change. Oxford: Blackwell, 2002. 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.  

______. Não é errado falar assim! São Paulo: Parábola Editorial, 2009.  

______. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 

2012.  

BORTONI-RICARDO. “A concordância verbal em português: um estudo de sua 

significação social”. In: VOTRE, Sebastião e RONCARATI, Cláudia (orgs.). Anthony 

Julius Naro e a Linguística no Brasil: uma homenagem acadêmica. Rio de Janeiro: 

7Letras, 2008. 

CHAMBERS, J. K.  Patterns of Variation including Change. In: CHAMBERS, J. K.; 

TRUDGILL, P.; SCHILLING-ESTES, N. (eds) The Handbook of Variation and Change. 

Oxford: Blackwell, 2002. 

COULSON, Seana; KING, Jonathan W.; KUTAS, Marta. “Expect the Unexpected: Event-

related Brain Response to Morphosyntactic Violations”. Language and Cognitive 

Processes, 13 (1), 21-58, 1998.  



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
202 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

FRANÇA, Aniela Improta. “Neurolinguística”. Ciência Hoje, v.36, n.212: 20-25, jan-

fev 2005.  

______; GESUALDI, Aline da Rocha; SOTO, Marije. “Modulando o N400 através da 

incongruência semântica estabelecida pela relação antecedente-pronome”. Revista 

Linguíʃtica,  

Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, dez. de 2012.  

FARACO, Carlos Alberto. “Ensinar x Não ensinar gramática: ainda cabe essa 

questão?” Calidoscópio. v.4, n.1, p. 15-26, jan/abr, 2006. 

FRIEDERICI, A. D.; WESSEIBORN, J. “Mapping sentence form onto meaning: The 

syntax–semantic interface”. Brain research, 1146, 50-58. 2007. 

GOUVEA, Ana Cristina. “Current Advances in Neurolinguistics: the use of 

electroencephalography (EEG) to study language.” Revista Linguíʃtica, Rio de 

Janeiro, v. 7, n. 2, dezembro de 2011. 

HAHNE, Anja; FRIEDERICI, Angela D. "Electrophysiological evidence for two steps 

in syntactic analysis: Early automatic and late controlled processes." Journal of 

cognitive neuroscience 11.2: 194-205. 1999. 

LABOV, William. Padrões Sociolinguísticos. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 

[1972]. 

LOUDERMILK, B. C. Cognitive mechanisms in the perception of sociolinguistic 

variation. Tese de doutorado, 201f. Davis: Universidade da California, 2013. 

MEYERHOFF, M. Communities of Practice.  In: CHAMBERS, J. K.; TRUDGILL, P.; 

SCHILLING-ESTES, N. (eds) The Handbook of Variation and Change. Oxford: 

Blackwell, 2002. 

MILROY, L. (2002). Social Network. In: Chambers, J. K.; Trudgill, P.; Schilling-Estes, 

N. (eds) The Handbook of Variation and Change. Oxford: Blackwell, 2002. 

POSSENTI, Sírio. Por que não ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 

Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1996. 

TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. 8ª. ed. São Paulo: Editora Ática, 

2007. 

THOMAS, Erik R. “Sociolinguistic variables and cognition.” Wiley Interdisciplinary 

Reviews: Cognitive Science, v. 2, n. 6, p. 701-716, 2011. 

ZHANG, Q. (2005) A Chinese yuppie in Beijing: Phonological variation and the 

construction of a new identity. Language in Society, 34, p. 431-466, 2005. 



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
203 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

  

 

  



Caderno de Resumos dos Trabalhos Apresentados no XXV SEPLA 

 
204 

Linguística Rio, v. 6, edição especial, dezembro de 2020. ISSN 2358-6826 

A ORALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO SOBRE O GÊNERO 

SEMINÁRIO NO ENSINO MÉDIO 

 

Autora: Rachel Facchini de Oliveira 

Orientadora: Maria Cecília de Magalhães Mollica 

 

Uma das maiores dificuldades que se apresentam aos professores de Língua 

Portuguesa consiste na transposição das teorias sobre gêneros textuais para o 

contexto da sala de aula, na qual prevalece, muitas vezes, ainda hoje, uma visão mais 

tradicional de ensino. Mesmo que nas últimas décadas, com o advento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa e das propostas 

metodológicas dos Planos Municipais e Estaduais de Educação, tenha havido um 

interesse crescente pelo ensino-aprendizagem pautado na utilização dos gêneros, 

ainda é indispensável a mudança de paradigmas quanto ao trabalho com o 

Português na educação básica brasileira.  

Diante dessa constatação, esta pesquisa analisa as produções do gênero 

seminário em uma turma de 3ª série de escolaridade, à luz da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, objetivando verificar o domínio dos discentes acerca dos 

marcadores conversacionais e movimentos retóricos envolvidos numa 

apresentação de seminário escolar, bem como identificar as construções 

comumente encontradas nas falas dos discentes durante os seminários e mostrar a 

frequência de utilização dos marcadores conversacionais e dos movimentos 

retóricos no decorrer das apresentações. Embasamo-nos nos estudos de Marcuschi 

(2008), Paiva e Gomes (2015), Schneuwly (2005), Schiffrin (1987), Castilho (2002), 

Kleiman (2007), Dolz, Schneuwly e Haller (2004), Travaglia (2003), e nos 

documentos legais, PCNs e BNCC, que norteiam o ensino de Língua Portuguesa.  

Para este trabalho, empregou-se, como método de análise, o modelo dos 

cinco movimentos retóricos, proposto por Swales & Feak (2009), potencialmente 

presentes em seminários escolares, uma vez que ainda há pouca literatura 

especializada para o estudo e a análise do gênero seminário produzido no ambiente 

de sala de aula: 
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MOVIMENTOS RÓTULOS TÍPICOS        PERGUNTAS IMPLÍCITAS 

Mov. 1 Saudação inicial / 

apresentação do tema / 

introdução 

O que se sabe acerca do tema? 

Qual a relevância desse tema?  

Mov. 2  Propósito Por que este tema foi escolhido? 

Mov. 3 Recursos / procedimentos Que recursos foram utilizados 

para abordar o tema proposto? 

Como foi feito o estudo? 

Mov. 4 Resultados O que foi descoberto após a 

realização da pesquisa prévia? 

 

 Desse modo, esta pesquisa se orienta para as seguintes questões: (I) Há 

marcadores iniciadores e finalizadores de seminário?; (II) Há marcadores 

funcionais, isto é, que estão a serviço da continuidade do discurso/raciocínio?; (III) 

Há marcadores disfuncionais que quebram a continuidade do discurso/raciocínio e 

servem de ancoragem para prosseguir o pensamento que ficou truncado?; (IV) Quais 

marcadores sofrem deslizamento de função e passam a ter valor diferente da 

categoria primária em que têm origem? As respostas a essas perguntas 

instrumentalizarão o professor de Língua Portuguesa na sistematização dos gêneros 

orais.  
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ATÉ ONDE É POSSÍVEL FAZER HIPOSSEGMENTAÇÃO? 

 

Autora: Andreia Cardozo Quadrio 

Orientadora: Maria Cecília de Magalhães Mollica 

 

Os casos de hipossegmentação (HIPO) são comuns na escrita de utentes em 

processo de aquisição da escrita, como mostra Quadrio (2016). Nesse sentido, são 

funcionais apenas se considerados indicadores da etapa em que a criança se 

encontra no processo de escrita, a fim de solucionar problemas ortográficos. A 

ausência do espaço em branco, que marca o limite da palavra grafada, pode ser 

também funcional entre letrados, de acordo com o contexto e com o objetivo do 

texto. 

A se considerar esse pressuposto, neste recorte da pesquisa “Análise 

construcional da segmentação na escrita” (Tese em andamento), parte-se de 

subamostras de HIPOs em blocos sentenciais, em que há alta produtividade no que 

se refere ao domínio semântico-discursivo, sobre as quais se estabelecem duas 

hipóteses: i. a fonológica, que considera que as HIPOs só ocorrem porque é possível 

processar as sentenças sem pausa e ii. a cognitiva, de acordo com a qual o limite da 

HIPO se encontra no processamento da memória. 

A fim de corroborar as hipóteses levantadas, o estudo procura responder a 

questões como: (a) Onde se pode segmentar? (b) A HIPO pode ultrapassar a unidade 

gramatical? (c) Há paridade entre a unidade gramatical e a unidade informacional? 

(d) O SN pode ser expandido em sentenças complexas? (e) Quais sentenças 

complexas podem ser hipossegmentadas? (f) O falante sabe quando e onde pode 

juntar? e (g) A segmentação na língua escrita tende ao efeito sanfona? 

As HIPOs vêm conquistando seu lugar nos meios digitais de comunicação 

através das hashtags. Em conformidade com Mollica et all (2016, p. 83), “Nas #tags, 

a falta do espaço em branco é funcional e proposital, pois a ausência de intervalos 

em branco cumpre o papel de transmitir informação numa etiquetagem produzida 

em menor espaço e tempo possível”, como “#respeitoacimadetudo”, 

“#nãovaitergolpe” e “#diganãoaoracismo”.
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Alicerçadas nessa perspectiva, as etiquetas passam pelo processo cognitivo 

de chunking, facilitando o armazenamento na memória de trabalho e, 

consequentemente, a propagação das informações nelas contidas. O chunking, no 

âmbito da psicologia cognitiva, é compreendido como a segmentação de 

informações em grupos menores. Dessa maneira, viabiliza o processamento de um 

número grande de informações e aumenta a capacidade de armazenamento da 

memória. Com base em Newell (1990), pode-se afirmar que o chunking implica a 

habilidade de construir blocos de forma recursiva, levando a uma organização 

hierárquica da memória. 

Sendo assim, a informação que é armazenada como um bloco, é recuperada 

de forma conjunta e pode ser reagrupada a um outro bloco de informação para 

formar blocos maiores que, ao serem armazenados na memória, a partir de sua 

recorrência, também podem ser recuperados de forma conjunta. Esse fator conduz, 

inclusive, à alta frequência do uso de construções hipossegmentadas, seguidas ou 

não do símbolo #, em propagandas políticas, projetos de governo e textos 

publicitários, como por exemplo, “#Mossoróvaimudar”, “#vempraurna” e 

“#euvotosemfake”. Segundo Bybee (2015), o surgimento de novas construções na 

língua perpassa os processos cognitivos como chunking, expansão categorial, 

inferência e generalização. Para a pesquisadora, a interpretação da construção pode 

variar de acordo com o contexto e as palavras e as construções circulam através de 

nossas mentes e corpos, sendo passadas através do uso de um falante para outro. 

Em princípio, as tags eram formadas por uma única palavra de conteúdo, 

como #empatia, #liberdade a título de exemplos. Conforme foi-se popularizando, 

sua frequência foi também se tornando mais elevada e outras construções – 

hipossegmentadas – começaram a surgir através de sintagmas nominais: 

“#amormaior”, “#obem”; sintagmas preposicionados: “#namoral”, “#dendicasa”, 

“#respeitoacimadetudo”; orações simples: “#diganaoaoracismo”, 

“#naovaitergolpe”, “#aceitarasdiferenças”; chegando às orações complexas: 

“#amarsemjulgar”, “#amarnaoécrime”, 

“#naodeixeparaamanhaoquepodefazerhoje”. Nota-se que “à medida que os espaços 

em branco, na escrita, se tornam funcionais, as formações de #tags preservam, de 

propósito, a ausência do espaço funcionalmente: a juntura de palavras torna-se 

recurso de construção de etiquetas curtas” (MOLLICA et al, 2016, p. 83). 
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Com base em análise piloto de dados sentenciais, pode-se pressupor que o 

limite das hipossegmentações que produzem a etiquetagem está além da estrutura 

sintática, “perpassa os domínios discursivos” (MOLLICA et al, 2016, p. 99) e 

encontra-se no limite de armazenamento da memória. A falta ou acréscimo do 

espaço em branco, além de proposital, é funcional quando cumpre o papel de 

transmitir a informação desejada no formato escolhido. O falante letrado lança mão 

da plasticidade que a língua oferece em ora unir, ora separar os segmentos como 

recurso linguístico altamente produtivo, corroborando a hipótese de efeito sanfona 

na linguagem. Entretanto, é disfuncional, quando transgride o efeito de celeridade, 

tornando-se uma etiquetagem com alto grau de custo de processamento e grau 

baixo de informatividade e, por consequência, armazenagem. 
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ESTUDO DE VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS ACIMA E ABAIXO DO NÍVEL DA 

CONSCIÊNCIA A PARTIR DE UMA AMOSTRA ESTILÍSTICA 

 

Autora: Caroliny Batista Massariol 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

 

Com base na abordagem speaker design (SCHILLING-ESTES, 2002) e na 

Teoria da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 

2006[1968]), investigamos a variação do sujeito pronominal e da concordância 

verbal de 1ª e 3ª pessoas do plural na fala de duas mulheres capixabas em diferentes 

situações comunicativas. A Teoria da Variação e Mudança Linguística considera a 

língua como um sistema heterogêneo e ordenado; a abordagem speaker design, por 

outro lado, concebe que a variação estilística, no indivíduo, se dá de maneira ativa, 

funcionando como uma criação dinâmica da identidade sociolinguística do 

indivíduo, decorrente de diversas motivações correlacionadas às situações 

interacionais, discursivas e as proposições comunicativas. 

O sujeito pronominal é um fenômeno variável no Português, podendo 

ocorrer de duas maneiras: não expressa foneticamente ou expressa, como em “Ah, 

Ø não sei, EU tenho medo de EU não conseguir dar conta”, respectivamente. A 

concordância verbal de 1ª e 3ª pessoas do plural alternam entre forma verbal não 

marcada de plural e forma marcada, como se pode notar em: “No Ourimar, aí ELES 

FOI, pegaRAM, fizeRAM o quê?”. 

Em diversos estudos realizados sobre os fenômenos em questão, observa-se 

que as duas variáveis apresentam características diferentes no PB: o sujeito 

pronominal sofre influência de operações internas, linguísticas e não de ordem 

socialmente estabelecida, sendo, portanto, considerada uma variável abaixo do 

nível da consciência; a concordância verbal, por outro lado, é um fenômeno que está 

relacionado às posições dos falantes na hierarquia socioeconômica, além de fatores 

linguísticos e cognitivos, considerado um fenômeno acima do nível da consciência. 

(LABOV, 1994). O sujeito pronominal e a concordância verbal, no Brasil, são objetos 

de trabalho de diversos pesquisadores. Em resumo, verificamos: uma tendência de 

maior 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 
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urbanos (PAREDES SILVA, 2008; NARO & SCHERRE, 2003a, 2003b); uma tendência 

de coocorrer sujeitos preenchidos de 3ª pessoa do plural e verbo marcado na 

terceira do plural (NARO & SCHERRE, 2003a, 2003b). 

A amostra almejada é composta por oito células, sendo quatro ambientes de 

gravações que variam em escala de formalidade e de envolvimento da falante com 

a audiência, são elas: conversa familiar ou com companheiros (categoria 1); 

conversa com amigos no ambiente da participação na atividade da organização 

social, sobre temas de maior envolvimento (categoria 2); intervenção/fala em 

reunião acerca das questões da organização (categoria 3); audiência pública, falas 

em assembleia ou falas públicas (categoria 4). 

As informantes que compõem o banco de dados são atuantes de um mesmo 

movimento social na cidade de Vitória. Porém, suas atuações são diferentes no 

movimento, ademais, uma cursou até o ensino médio e é de classe social baixa 

(falante A); enquanto a outra é mestra e é de classe média alta (falante B). 

A hipótese que norteia a pesquisa é a de que a variação linguística presente 

na fala das pesquisadas, quanto às duas variáveis, terá comportamento relacionado 

à questão da identidade social, bem como em decorrência do engajamento político 

das mesmas, conforme às diversas situações comunicativas e ao grau de 

envolvimento com os participantes presentes em cada ocasião (SCHILLING-ESTES, 

2002). 

Até o presente momento, gravamos três horas e meia, as transcrevemos e 

analisamos. As gravações compõem três situações da falante B e duas da falante A, 

são elas: conversa com o namorado (situação restrita à falante B); conversa com 

amigas do mesmo movimento social durante o café (falante A e B); preparo do 

almoço para uma atividade da organização (falante A e B). 

Como resultado do sujeito pronominal da falante B, verificamos: na conversa 

com o namorado, um maior preenchimento (70,8%); seguido da conversa com as 

amigas (62,2%) e do preparo do almoço para uma atividade da organização 

(56,8%). O comportamento observado para a realização do sujeito não é o mesmo 

para a análise de concordância. Para a primeira pessoa do plural foi observado o uso 

categórico do pronome a gente com verbo na terceira pessoa do singular e a 

realização com -mos com e sem o pronome nós expresso, apenas, de forma 

cristalizada com as formas verbais vamos e digamos. Quanto à terceira pessoa do 
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plural, a forma marcada foi a que prevaleceu na conversa com o namorado (80,6%) 

e na conversa com as amigas no café (77,8%), desfavorece, apenas, no ambiente do 

preparo da comida (33,3%), 

Tanto a conversa com as amigas no café, quanto a conversa durante o 

preparo da comida para a atividade da organização, ambas as informantes estavam 

presentes. De maneira geral, observamos o seguinte comportamento linguístico da 

falante A, quanto ao sujeito pronominal: maior realização fonética na cozinha, 

quando preparavam o almoço (65,5%); seguida da conversa com as amigas no café 

(61,6%). De maneira semelhante à ocorrida com a falante B, com relação à primeira 

pessoa do plural, ocorreu de maneira categórica para a forma marcada de 

concordância (com -mos). Já em relação à terceira pessoa do plural, observamos um 

comportamento diferente, a conversa com as amigas durante o café desfavorece a 

forma marcada (32,3%), enquanto a conversa quando cozinhavam tem um 

comportamento intermediário de (50%). 

Os resultados mostram que a dinâmica da variação tem se apresentado de 

maneira diferente na fala das duas informantes. Porém, a amostra seminal precisa, 

ainda, ser expandida para que, dessa forma, possamos compreender melhor os 

objetos de estudo em questão. 
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PERCEPÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DE FALANTES CARIOCAS GAYS: ANÁLISES 

PRELIMINARES 

 

Autor: Dany Thomaz Gonçalves  

Orientadora: Christina Abreu Gomes  

Coorientador: João Moraes 

 

Em pleno século XXI, alguns grupos sociais minoritários ainda sofrem com 

discursos de repúdio e ódio e isso se aplica a países como o Brasil, mesmo sendo 

conhecido por sua diversidade social. O contexto sociocultural – e político - atual 

reflete um momento rigoroso de discussões e reivindicações pela liberdade sexual 

e a busca pela igualdade dos direitos homossexuais. A influência desses movimentos 

pela luta dos direitos tem caracterizado uma constante consolidação da comunidade 

LGBT+ e sua maior atuação e visibilidade na sociedade. Apesar desse 

fortalecimento, ainda são poucas as pesquisas relacionadas a esta parcela da 

população. 

A fim de contribuir com a questão mais geral da Sociolinguística, relativos a 

como os falantes produzem e percebem a variação socialmente indexada, que é 

parte integrante do conhecimento linguístico dos indivíduos, esse trabalho focaliza 

a variação relacionada ao gênero e à sexualidade, especificamente aquelas relativas 

à fala de homens gays. As questões e hipóteses de trabalho referentes à produção e 

percepção serão abordadas a partir de características e/ou pistas acústicas 

encontradas na fala de homens homossexuais carioca. 

Desde a década de 1990, pesquisadores têm encontrado características 

acústicas/prosódicas que podem funcionar como índices de sexualidades a partir 

da fala. Motivados por esses estudos, optamos por realizar uma pesquisa 

conjugando a produção e a percepção de determinadas variáveis. Para o estudo de 

produção, estamos analisando a duração da fricativa /s/ em posição de coda. Com 

uma amostra composta por 18 homens gays do Rio de Janeiro, estratificada por 

idade e escolaridade, nosso objetivo é averiguar a possível hipótese de que os 

homens gays mais velhos – aqueles que nasceram antes ou durante o período 

militar, em que houve repressão à homossexualidade – podem assumir uma postura 

diferente de acordo com suas pistas linguísticas. Para complementar nossa análise 
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de Produção, um Teste de Percepção está sendo confeccionado através da técnica 

de Matched-Guise (LAMBERT et al., 1960) usando estímulos extraídos dos dados de 

produção com a fricativa /s/ em posição de coda, com as vogais orais tônicas e com 

diferentes valores de Pitch, para verificar se hipóteses, como (i) a fricativa /s/ em 

posição de coda com uma duração maior, (ii) valores mais altos para as médias de 

Pitch e (iii) uma maior duração encontrada nas vogais orais indexam socialmente a 

sexualidade gay , serão ratificadas. 

Como base teórica para este trabalho, serão utilizados os pressupostos da 

Teoria da Variação (LABOV, 1972) que preveem que a variação linguística é inerente 

ao conhecimento linguístico do falante e não é autônoma, isto é, reflete o universo 

das relações sociais, por meio das quais os falantes se inserem, se relacionam e 

interagem. Ademais, consideramos também os pressupostos teóricos dos Modelos 

Baseados no Uso (BYBEE, 2001, 2010; PIERREHUMBERT, 2002) que prevê um 

caráter representacional à variação. 
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VARIAÇÃO DO PLURAL DE NOMES DO PB: PROCESSAMENTO, 

REPRESENTAÇÃO E O PERFIL SOCIAL DO FALANTE 

 

Autor: Thiago Lucius Alvarez Amaral 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

 

Esse trabalho aborda a alternância de plural de itens lexicais terminados em 

ditongo oral decrescente, como em véus – véis e bacalhaus ~ bacalhais. Dados de 

produção espontânea, coletados de forma aleatória – observações assistemáticas 

(Labov, 2008:246), são utilizados para avançar a discussão em torno do papel da 

frequência de ocorrência do item lexical e frequência de tipo do plural para explicar 

a variabilidade encontrada na produção de falantes do PB, analisada de acordo com 

os pressupostos teóricos do Modelo de Redes e dos Modelos de Exemplares (Bybee, 

1995, 2010; Silva; Gomes, 2020). Tendo como base os resultados obtidos em teste 

de produção elicitada com pseudopalavras, este trabalho apresenta evidências da 

preponderância do papel da frequência de tipo e da escolaridade do falante sobre 

aspectos formais, como tamanho do item lexical e vogal núcleo do ditongo, posição 

divergente da de Becker et al. (2017). Além disso, o trabalho apresenta uma reflexão 

sobre a importância da coleta aleatória de dados na situação em que uma das 

variantes tem baixa frequência de ocorrência na fala espontânea. Os dados obtidos 

nesta coleta permitiram expandir a compreensão do processo de analogia que 

caracteriza a variação em questão.  Os dados analisados sugerem que a alternância 

de formas de plural de palavras terminadas no singular em ditongo oral decrescente 

se baseia em inferências probabilísticas sobre as formas de plural representadas no 

léxico em redes. No entanto, há mais de uma direcionalidade observada - 

generalização da forma irregular, mais frequente no PB para itens terminados em 

ditongo oral decrescente, e generalização da forma regular, menos frequente para 

este itens, porém mais frequente no léxico, analisadas em função de características 

identificadas dos falantes como grau de escolaridade, idade e situação discursiva 

(grau de formalidade, modalidade, etc). 
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