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Cinco	anos…	
Não,	você	não	 leu	errado!	Cinco	anos!	Desta	vez	o	 foco	deste	editorial	não	

será	 a	 revista	 que	 ainda	 está	 para	 completar	 seu	 segundo	 aniversário	 em	

setembro,	 mas	 um	 nome	 especial	 e	 muito	 querido	 na	 UFRJ.	 Um	 nome	 que	

presenciou	 a	 Faculdade	 de	 Letras	 da	 UFRJ	 ao	 longo	 de	 29	 anos.	 Um	 nome	 que	

lecionou	e	nos	orientou	ao	longo	de	15	anos.	Um	nome	que,	há	cinco	anos,	segue	

vivo	nas	memórias	de	quem	teve	o	prazer	de	o	conhecer.	

	 Mário	Eduardo	Toscano	Martelotta	é	linguista	da	linha	funcionalista,	um	

grande	professor	e	amigo	inenarrável.	Mário	se	graduou	em	Português-Literaturas	

na	Universidade	Veiga	de	Almeida	em	1979.	Seu	primeiro	vínculo	com	a	UFRJ	foi	

como	mestrando	em	Linguística	entre	82	e	87,	sob	a	orientação	de	Sebastião	Josue	

Votre.	No	ano	seguinte,	Mário	entra	no	curso	de	doutorado	em	Linguística	para	dar	

prosseguimento	as	suas	pesquisas.		

	 Durante	 o	 doutorado	 de	Mário,	 Sebastião	 Votre,	 seu	 orientador,	 faria	 um	

pós-doutorado	 na	 Université	 Laval,	 no	 Québec,	 Canadá,	 onde	 adquiriu	

conhecimento	técnico	e	teórico	sobre	gramaticalização	e	os	importou	para	aplicá-

los	 ao	 Português	 no	 ano	 de	 1992.	 De	 forma	 a	 institucionalizar	 este	 ramo	 da	

Linguística	Funcional	no	país,	Sebastião	Votre	funda	o	grupo	de	pesquisa	Discurso	

e	Gramática	(D&G),	pioneiro	nas	pesquisas	sobre	a	

gramaticalização	 no	 Português	 do	 Brasil.	 Um	 o	

primeiro	 resultado	desta	 caminhada	 foi	 a	 tese	 de	

doutorado	 de	 Mário,	 Os	 circunstanciadores	

temporais	e	sua	ordenação:	uma	visão	 funcional,	 a	

primeira	tese	sobre	gramaticalização	defendida	no	

Brasil	no	ano	de	1994,	um	marco	para	a	linguística	

brasileira.	

	 No	ano	de	1996	Mário	se	torna	professor	efetivo	da	UFRJ.	Em	sua	carreira	

de	15	anos,	Mário	formou	19	mestres	e	10	doutores.	Dentre	estes	doutores,	muitos	

se	 espalharam	 pelo	 país	 levando	 com	 eles	 a	 paixão	 e	 dedicação	 pelo	 estudo	 da	

gramaticalização.	E	assim	o	D&G	se	espalhou,	 formando	núcleos	na	Universidade	

Federal	 Fluminense	 (UFF)	 e	 na	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Norte	

(UFRN).	 Seus	 trabalhos	 foram	 reconhecidos	 internacionalmente,	 através	 de	

diversas	publicações	importantes	como	um	capítulo	escrito	em	colaboração	com	a	
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professora	 Maria	 Maura	 Cezario	 para	 o	 The	 Oxford	 Handbook	 of	

Grammaticalization.	No	país,	Mário	organizou	e	colaborou	na	publicação	de	vários	

livros	importantes,	dos	quais	o	seu	Manual	de	Linguística	é	leitura	obrigatória	para	

os	cursos	de	Linguística	da	UFRJ	e	uma	das	principais	referências	para	o	concurso	

de	admissão	ao	mestrado	e	ao	doutorado	da	UFRJ.	

	 Apesar	 de	 sua	 importância,	 Mario	 Martelotta	 sempre	 foi	 uma	 pessoa	

simples.	Nos	corredores	da	UFRJ	todos	o	viam	calçando	seu	característico	All	Star	

branco,	 uma	 calça	 jeans	 e	 uma	 camiseta	 simples.	 Sempre	 dedicou	 de	 forma	

espontânea	e	carinhosa	os	seus	tempo	e	atenção	a	todos	os	seus	alunos	e	colegas	

de	trabalho.	

	 O	dia	13	de	abril	de	2011	nos	reservou	uma	infeliz	surpresa.	Passaram-se	

29	 anos	 desde	 sua	 primeira	 passagem	 pela	 UFRJ	 durante	 o	 mestrado	 em	

Linguística.	Foram	15	anos	de	trabalho,	dedicação	e	paixão	pela	Linguística	como	

professor	da	UFRJ.	Uma	carreira	que	demonstra	a	força	de	seu	trabalho,	dedicação	

e	paixão	pela	Linguística.	Aos	53	anos	de	 idade,	a	vida	nos	 tirou	uma	das	 figuras	

mais	 importantes,	 carismáticas	 e	 carinhosas	 da	 Faculdade	 de	 Letras	 da	 UFRJ.	

Apesar	 desta	 grande	 perda,	 a	 figura	 de	 Mário	 é	 eterna,	 seja	 no	 cenário	 da	

linguística,	seja	na	memória	de	todos	que	um	dia	tiveram	o	privilégio	de	conhecê-

lo	 pessoalmente.	 Diversos	 relatos	 podem	 ser	 conferidos	 no	 livro	 Falô,	 Mário1,	

organizado	 pelos	 pesquisadores	 do	 grupo	 do	D&G	 e	 publicado	 em	novembro	 de	

2011	em	homenagem	ao	querido	e	saudoso	amigo.		

	

	
Sala	do	grupo	de	pesquisa	Discurso	&	Gramática	(D&G)	na	Faculdade	de	Letras	da	UFRJ	

(Foto:	Thiago	Motta	Sampaio)	
	

	 Mário	 era	 tão	 amigo	 que	 Thiago	 Motta	 Sampaio,	 professor	 de	

Psicolinguística	da	Unicamp	e	um	dos	editores	responsáveis	por	esta	edição,	que	

seguiu	toda	a	vida	acadêmica	em	outra	linha	de	pesquisa,	diz	que	só	chegou	neste	

																																																								
1 Disponível online no site do D&G: 
www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/download/homenagem_livro_mario.pdf 
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ponto	 da	 carreira	 acadêmica	 pela	 influência	 positiva	 de	Martelotta.	 “Lembro	até	

hoje	de	uma	semana	especial	no	ano	de	2004	em	que	Mário,	detalhista,	me	viu	com	

um	livro	de	afasiologia	e	veio	conversar	comigo.	Quando	perguntei	se	ele	daria	aulas	

sobre	o	tema	no	curso	de	Introdução	à	Linguística,	Mário	imediatamente	respondeu	

que	 não	 conhecia	 suficientemente	 o	 assunto	 para	 que	 pudesse	 realizar	 este	 meu	

desejo.	Na	semana	seguinte,	porém,	lá	estava	ele	dando	uma	aula	de	neurolinguística	

por	causa	de	um	único	e	reles	calouro	que	 já	pensava	em	mudar	de	curso.	Mais	do	

que	isso,	Mário	me	pegou	pelo	braço	e	me	levou	para	conhecer	a	pessoa	que	trabalha	

com	 afasiologia	 na	 Faculdade	 de	 Letras,	 Celso	 Novaes.	 Por	 destino,	 talvez,	 minha	

orientadora	de	iniciação,	mestrado	e	doutorado,	Aniela	Improta	França,	atravessaria	

nosso	 caminho.	Mário	 nos	 apresentou	 e,	 até	 hoje,	 sou	 eternamente	 grato	 a	 ele	 e	 a	

Aniela	 por	 me	 manterem	 interessado	 no	 curso	 de	 Letras	 e	 em	 linguística”.	 Esta	

história	é	apenas	um	exemplo	de	como	Mário	nunca	ligou	para	a	linha	de	pesquisa	

para	estabelecer	contatos,	para	gostar	ou	para	ajudar	alguém	e,	por	consequência,	

era	querido	por	todos.	Por	esta	razão,	tenho	certeza	que	Mário	aprova,	apoia	e,	lá	

de	 cima,	 estará	 observando	 e	 ajudando	 o	 caminho	 de	 todos	 os	 autores	 cujos	

trabalhos	se	seguem	nesta	edição	da	Revista	Linguística	Rio.	

	 No	 primeiro	 texto	 deste	 número,	 os	 pós-graduandos	 do	D&G	 prepararam	

uma	rápida	introdução	à	Linguística	Funcional	para	quem	deseja	conhecer	ou	se	

iniciar	nesta	vertente.	Em	seguida,	o	D&G	nos	concede	uma	entrevista	na	qual	

destacamos	a	 importância	do	grupo	para	a	Linguística	nacional	e,	 também,	

sobre	 a	 experiência	 de	 trabalhar	 e	 conviver	 com	 Mário	 Martelotta.	 Nesta	

entrevista,	 o	 grupo	 apresenta	 a	 estrutura	 do	 projeto	 e	 também	 as	 principais	

contribuições	do	grupo	e	de	Mário	Martelotta	para	a	disciplina.	Para	finalizar	esta	

seção,	 entrevistamos	 o	 professor	 Sebastião	 Josué	 Votre.	 Votre	 é	 um	 dos	

principais	 nomes	 da	 Linguística	 do	 país,	 sendo	 o	 responsável	 por	 importar	 os	

estudos	 sobre	 gramaticalização	 para	 o	 Brasil.	 Votre	 também	 trabalha	 com	

Sociolinguística	e	Análise	do	Discurso,	 foi	orientador	de	nomes	como	Mariângela	

Rios,	Maria	 Angélica	 Furtado,	 Lilian	 Ferrari,	Maria	Maura	 Cezario	 e,	 também,	 de	

Mario	Martelotta	 com	quem	 fundou	do	 grupo	de	pesquisa	Discurso	&	Gramática	

(D&G).	

	 Para	iniciar	a	seção	dos	trabalhos	acadêmicos,	Dennis	Castanheira,	Isabella	

Simi	 e	 Raquel	 Brito,	 da	 UFRJ,	 resenham	 uma	 das	 obras	 do	 D&G	 a	 partir	 de	 um	
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ponto	de	vista	educacional	no	texto:	Da	pesquisa	à	sala	de	aula:	Uma	resenha	de	

“Linguística	centrada	no	uso:	uma	homenagem	a	Mário	Martelotta”.	

	 Para	 entendermos	 quem	 somos,	 precisamos	 saber	 de	 onde	 viemos,	 onde	

estamos	e	então	começar	a	pensar	em	onde	queremos	chegar.	Para	nos	ajudar	a	

localizar	 a	 Linguística	 Funcional	 na	 história,	 Patrícia	 e	 Thais	 Santos,	 da	

Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Norte	 (UFRN),	 apresentam	 o	 artigo	

Linguística	 formal	 e	 linguística	 do	 discurso:	 continuidades	 e	 rupturas	

teóricas,	contrapondo	os	pressupostos	e	alguns	métodos	das	visões	 formalista	e	

do	discurso	das	pesquisas	linguísticas.	

As	 ideias	 do	 discurso	 serão	 complementadas	 com	 uma	 disciplina	 que	

também	 costuma	 assumir	 alguns	 pressupostos	 funcionalistas,	 a	 Sociolinguística.	

Para	 isso,	 Andrei	 Pinheiro,	 da	UFRJ,	 apresenta	A	primeira	parte	de	um	estudo	

sobre	 a	 expressão	 variável	 do	 objeto	 direto	 de	 3ª	 pessoa:	 a	 fala	 de	 jovens	

cariocas	 em	 regime	 socioeducativo.	 Já	 as	 ideias	 formais	 serão	 exploradas	

através	 de	 uma	 abordagem	 psicolinguística	 por	 Fernando	 Lucio	 de	 Oliveira,	 da	

UFRJ,	no	trabalho	Animacidade	no	processamento	de	pseudoclivadas	em	Português	
Brasileiro.	

	 O	 final	 desta	 edição	 tratará	 de	 um	 assunto	 mais	 específico,	 aquisição	 de	

segunda	língua.	Enquanto	a	maior	parte	das	pesquisas	em	transferência	linguística	

abordam	o	sentido	L1	>	L2,	Bruna	Tessaro,	mestranda	da	Pontifícia	Universidade	

Católica	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 (PUC-RS),	 analisa	 a	 transferência	 no	 sentido	

contrário,	de	L2	>	L1	entre	Português	do	Brasil	e	Inglês	no	trabalho	A	pilot	study	of	
bidirectional	transfer	in	English	and	Brazilian	Portuguese.	

	 Por	 fim,	 neste	 13	 de	 abril	 de	 2016,	 20	 anos	 após	 a	 nomeação	 de	 Mário	

Martelotta	como	professor	da	UFRJ	e	completando	exatos	5	anos	de	sua	ausência	

material	na	Faculdade	de	Letras,	 realizamos	esta	 singela	homenagem	para	que	o	

nome	 de	Mário	 e,	 especialmente,	 a	 lembrança	 de	 seu	 jeito	 simples	 e	 ao	mesmo	

tempo	especial	de	ser,	não	sejam	jamais	esquecidos.	Temos	certeza	de	que	daqui	a	

mais	5,	10,	50	anos,	Mário	Martelotta	ainda	representará	um	nome	a	ser	lembrado	

de	 forma	 especial,	 um	 nome	 a	 se	 inspirar	 para	 a	 vida	 profissional	 e	 também	

pessoal	das	novas	gerações	de	linguistas,	e	que	sempre	irá	inspirar	o	respeito	que	

o	próprio	sempre	fez	questão	de	dedicar	a	todos	os	que	estavam	a	sua	volta.	
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A	Revista	Linguística	Rio,	em	conjunto	com	os	colegas	do	grupo	de	estudos	

Discurso	 &	 Gramática,	 agradece	 a	 todos	 os	 autores	 e	 colaboradores	 que	

contribuem	 para	 que	 a	 nossa	 revista	 cresça	 cada	 vez	 mais.	 E	 nesta	 edição,	 em	

especial,	 agradecemos	 a	 colaboração	 de	 Tânia	 Cristina	 Toscano	 Martelotta	 cuja	

ajuda	foi	fundamental	para	que	esta	homenagem	se	concretizasse.	

	

Thiago	Motta	Sampaio	e	Priscila	Thaiss	de	Medeiros	
Editores	

	

	
	

	


