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    A distinção massivo-contável e os   nomes                     

         abstratos no português brasileiro e no              

         alemão da Alemanha 

Autor: Alan de Sousa Motta  

Orientadores:  Alessandro Boechat de Medeiros e Ana Paula Quadros Gomes 

 

 
A categoria massivo-contável está presente em todas as línguas do mundo 

(CHIERCHIA, 2021). Os nomes podem ser divididos em contáveis, isto é, quando 

podemos contá-los (duas crianças, três carros) e massivos, ou seja, quando não 

podemos contá-los (*duas lamas, *três mercúrios). 

Neste trabalho, vamos descrever como a categoria massivo-contável se 

manifesta no português brasileiro e no alemão da Alemanha com nomes abstratos. 

Trabalhos tratando da relação entre nomes abstratos (por exemplo: amor, 

democracia, entrega...) e contabilidade (isto é, a distinção massivo-contável) têm 

aumentado nos últimos anos (GRIMM, 2014, 2016; HUSIC, 2019, 2020; MOTTA, 

2020; MOLTMANN, 2013 entre outros); embora a literatura sobre a distinção 

massivo-contável seja grande, ela lidava majoritariamente com nomes concretos até 

pouco tempo. 

O nosso aparato teórico-metodológico será abordagem de Rothstein (2010) 

que analisa a distinção massivo-contável através do viés pragmático. A escolha 

dessa abordagem se dá por um motivo principal: a variação. Apesar de tratarmos o 

termo distinção massivo-contável como algo rígido, ele é mais flexível do que 

aparenta. A grande maioria dos nomes (talvez todos?) são massivos e ao mesmo 

tempo contáveis. Vejamos um exemplo com um nome abstrato: 

(1) Eu estou com fome. (massivo) 

(2) As fomes na África dizimaram a vida de muitas pessoas. (contável) 

Em (1), temos o nome fome enquanto um sentimento/necessidade 

fisiológica que não se conta no âmbito nominal, mas sim verbal (eu senti fome duas 

vezes/*duas fomes). Quando esse nome se pluraliza – e isso mostra que ele é 

aparentemente massivo – ele acaba por mudar seu sentido e agora não estamos 
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lidando com um sentimento, mas sim com um período de tempo em que pessoas de 

uma determinada região passaram fome. 

Husic (2020) afirma que o fenômeno descrito acima (múltiplos sentidos de 

um mesmo nome) é a chave para entender a contabilidade de nomes abstratos. O 

que acontece com o nome fome acontece com vários outros nomes abstratos que 

possuem sentidos diferentes – embora esses sentidos diferentes sejam bastante 

sutis entre si. 

O trabalho de Husic (2020) será nosso trabalho de base, será de lá que vamos 

ancorar nossa definição de nomes abstratos e como os sentidos dos nomes abstratos 

são fundamentais para se entender sua contabilidade. Além disso, outra 

contribuição importante de Husic é a proposta de uma tipologia de nomes abstratos 

e como essa tipologia também interfere e contribui para sua contabilidade. 

Nosso trabalho se distanciará do dela, na medida em que pretendemos 

apresentar nosso aparato teórico que é diferente do dela, assim como também 

mudanças na tipologia apresentada por ela, sem contar o trabalho de caráter 

tipológico nosso. 
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Existem adjetivos em língua terena? 

Autor: Aronaldo Julio  

Orientadora: Ana Paula Quadros Gomes 

 

 
1. O terena no debate sobre a universalidade da classe dos “adjetivos” 

O terena (família Aruak/Arawak) é uma língua aglutinante (AIKHENVALD: 

2009; ROSA:2010); portanto, o verbo carrega a complexidade morfológica da língua. 

A ordem neutra entre os constituintes realizados por SNs plenos é VS ou VSO. A 

língua ainda é sub-representada na literatura linguística. O presente trabalho busca 

defender a ideia de que existem adjetivos em terena. Vamos debater a existência ou 

não de uma classe formal produtiva de adjetivos nessa língua. 

Para alguns autores, nem todas as línguas naturais apresentam a categoria 

dos adjetivos, entre eles Dixon (1977) e Aikhenvald (1998); para outros, como Dixon 

(2010) e Bonfim e Quintino (2013), dado que toda língua apresenta expressões de 

qualidade, todas têm adjetivos. 

A língua terena não tem marcação de gênero e não tem plural marcado em m 

nomes; usa o plural “_hiko”, uma só vez por sentença; como língua aglutinante, não 

tem nem palavras, no sentido do português, pois os morfemas se aglutinam, 

formando um vocábulo único. O critério morfológico mostra que a língua 

portuguesa tem adjetivos, mas a língua terena não, porque em terena as palavras 

que expressam qualidade se comportam morfologicamente como verbos 

(apresentam flexão de pessoa/número e marcas de tempo). 

 
(1) a.Undi ko’éxoneti 

Eu ser-inteligente-1ª.p.s 

“Eu sou inteligente” 

b. Iti ko’éxoneti 

Você ser-inteligente-2ª.p.s 

“Você e inteligente” 
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Já segundo critério semântico, todas as línguas naturais têm adjetivos, pois 

todas elas, inclusive o terena, têm meios de expressar qualidades como: tamanho, 

cor, beleza, inteligência (1) etc. 

 
2. Distribuição e interpretação de expressões de qualidade em terena 

Observa-se tradicionalmente na distribuição dos adjetivos em línguas indo- 

europeias, duas funções: a atributiva, quando o adjetivo modifica um nome que é 

argumento do predicador sentencial, como em “[O homem alto] entrou na sala”, e a 

predicativa, quando o adjetivo funciona como predicado sentencial, com a mesma 

função semântica de um verbo predicador, embora o adjetivo não possa carregar 

flexão (e a flexão seja carregada por um verbo de ligação, como em “O homem [é 

alto]”). Também em língua terena as expressões de qualidade podem ser 

construídas de dois modos distintos, um atributivo e outro predicativo, como 

veremos a seguir. 

Em terena, todos os argumentos podem ser construídos como nomes nus. A 

presença de determinantes como ne e raem sintagmas nominais argumentais é 

opcional. Em línguas aglutinantes, um mesmo morfema assume diversas funções 

gramaticais; ne e ra podem marcar definitude e formar predicados. 

 
( 2 ) a.  Pú’iti ne kure 

Ser-gordo.3PS DET  porco 

“O porco está gordo” 

 
b.    Urukovo ovokúti ke         ne     pú’iti kure 

Entrou.3PS    dentro de casa   DET   gordo.3PS     porco 

“O porco gordo entrou na casa” 

 
Em (2b), gordo é um adjetivo atributivo, que modifica o núcleo nominal 

argumental kure. Já em (2a), gordo funciona então como o adjetivo predicativo 

‘gordo’ em O porco é gordo. Por essa interpretação, aquilo que em terena é 

morfologicamente um verbo (‘pú’iti’) se comporta, em termos operacionais, como 

um adjetivo em português. Além disso, em línguas como o português o verbo não 

pode funcionar como modificador atributivo, somente adjetivos fazem isso, mas em 
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terena quem faz a modificação do argumento é a forma (morfologicamente verbal) 

‘pú’iti’. Tanto (2a) como (2b) são períodos simples, em que o predicador sentencial 

toma um único argumento. 

O terena dispõe ainda de comparativas de qualidade, que usualmente são 

construídas com adjetivos, comparando graus de qualidade: 

 
(3) a. Koati upôriti ra ngurena ya ituke 

estar mais magro.3p.s DET meu porco de que dele 

“Meu porco é mais magro que o dele” 

 
b. Pora koati      kúteane kinako ngurena ya itúke 

estar tão          quanto gordo.3p.s meu porco   de que   dele 

“Meu porco está tão gordo quanto o dele” 

 
 

Kennedy e McNally (2005) dividem os adjetivos em graduáveis e sem grau. 

Os testes que identificam os adjetivos como sendo de grau são: poder participar de 

construções comparativas (ver (3)); ter oposto (magro ‘upôriti’ – gordo ‘kínati’) e 

poder receber intensificação (4). 

 
(4) Koati  pú’iti  ra kalivono 

ser muito gordo.3p.s DET criança 

“Essa criança está muito gorda” 

 
 

3. Considerações Finais 

Os primeiros linguistas a examinar línguas ameríndias ficaram buscando a 

classe dos adjetivos usando critérios que não funcionam para outras línguas, só para 

a língua que eles utilizam. Como seria possível identificar uma classe de palavras 

que se comportem como modificadores de nomes com marcas de concordância de 

gênero e número em línguas aglutinantes, sem presença de morfologia de gênero e 

número nas palavras? Não será possível identificar palavras em terena dessa forma, 
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nem em algumas outras línguas indígenas. Portanto, há adjetivos em línguas 

originárias, mas eles são diferentes dos das línguas ocidentais. 

Mostramos que as palavras que expressam qualidade em terena concordam 

com o sujeito, flexionando-se conforme a marca de pessoa e de número do sujeito. 

Por outro lado, essas mesmas palavras configuram posições atributivas e 

predicativas, entram em construções comparativas e podem ser intensificadas, 

gerando leituras de grau. Há mais fatores mostrando que as expressões de qualidade 

em terena são adjetivos do que há fatores mostrando que as expressões de 

qualidade em terena são verbos. O trabalho apresentado no presente resumo ainda 

está em andamento. 
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A permeabilidade do sistema fonológico 

da L2 em interação com outros sistemas 

linguísticos 
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O objetivo deste trabalho é verificar o quão permeável é o sistema fonológico 

de uma L2 considerada estável em contato com os outros sistemas linguísticos. 

Considerando os preceitos da Teoria da Otimalidade, doravante, TO, (PRINCE; 

SMOLENSKY, 1993[2004]; MCCARTHY; PRINCE, 1995) a aquisição de uma língua 

dá-se a partir da aquisição da hierarquia linguo-específica de restrições universais 

do sistema fornecedor do input. O que distingue, então, um sistema linguístico do 

outro é exatamente a posição das restrições na escala hierárquica. Com isso, 

poderíamos afirmar que ao estudar uma língua estrangeira, o aprendiz se depara 

com um sistema diferente de sua língua materna e, para aprendê-la, terá que 

adquirir uma nova hierarquia de restrições, cujo ordenamento, na maioria nos casos, 

a depender do fenômeno linguístico, é completamente diferente do ordenamento de 

restrições na hierarquia da língua materna. 

Seguindo essa premissa, podemos dizer que um falante que decide aprender 

uma terceira língua teria que lidar com um terceiro ordenamento de restrições, que 

pode ser completamente diferente daquelas que ele já adquiriu. Sabemos que o 

sistema linguístico da língua materna exerce forte influência nesse processo, mas 

seria a hierarquia da segunda língua tão ou mais sensível ao processo de aquisição 

de umaterceira língua? 

Neste trabalho, tratamos, portanto, da transferência progressiva (de L1 para 

L2) e da possibilidade de transferência regressiva (de L3 para L2), considerando a 

hipótese levantada por Cabrelli Amaro e Rothman (2010), a Hipótese da 

Permeabilidade Fonológica (Phonological Permeability Hypothesis, PPH). Segundo 

os autores, a permeabilidade do sistema fonológico da L2 diante da aprendizagem 

de uma L3/Ln, levando-se em conta a resistência do sistema fonológico da língua 
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materna diante do contato com outros sistemas linguísticos, poderia revelar se o 

aprendiz de uma nova língua pós-período crítico ainda tem acesso a Gramática 

Universal, pois 

 
Se a aquisição fonológica da L1 e da L2 fazem uso dos 

mesmosuniversaisfonológicos (princípios e parâmetros) e/ou alcançamo 

mesmo nível de estabilidade (um estado fixo permanente), porque 

haveria diferença nosefeitos da L3 nos dois sistemas? APPH afirma que tal 

diferença provêindireta, mas importante evidência, sugerindo que os 

sistemas não são ,na verdade,representados mentalmente da mesma 

forma.” (CabrelliAmaro; Rothman, 2010, 280-281, tradução nossa) 

 

Além disso, os autores defendem a importância de se considerar as relações 

tipológicas entre as línguas envolvidas no processo de aprendizagem. Por isso, 

dividimos nossos informantes em dois grupos: Grupo Ale3 (estudantes de alemão 

como L3, ainda em estágio inicial de aprendizagem) – e Grupo Esp3 (estudantes de 

espanhol como L3, também em estágio inicial de aprendizagem); ambos os grupos 

são compostos por falantes do português brasileiro como primeira língua 

(variedade carioca), cuja primeira língua estrangeira adquirida tenha sido o inglês. 

A organização dos participantes nos dois grupos se deu por conta da relação 

tipológica entre L2 e L3. No grupo Ale3, temos L2 e L3 línguas próximas 

tipologicamente no que diz respeito ao fenômeno linguístico que vamos estudar, 

enquanto no grupo Esp3, temos L2 e L3 tipologicamente distintas para o mesmo 

fenômeno linguístico. 

O ambiente fonológico investigado será sequência consonantal ‘sP’ em inglês 

–L2 dos sujeitos participantes - na qual ‘s’ representa nessa língua africativa alveolar 

eP, as plosivas surdas – p, t, k. Tal sequência consonantal está incluída no grande 

grupo ‘sC’ – sequência estudada por muitos autores (ver FREITAS; RODRIGUES, 

2003; ENOCHSON, 2014; HENRIQUES, 2012; BOYD, 2006). Defendemos nosso 

interesse por esse grupo em particular, corroborado pelo elevado número de 

trabalhos sobre o tema, devido às suas características fonotáticas, por violar a 

Generalização de Sequência de Sonoridade1 em alguns casos e portanto, não ser 

 
 
 
 

1“Em qualquer sílaba, há um elemento constituindo o pico silábico que está precedido e/ou seguido de 
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permitido em posição tautossilábica pelo sistema de muitas línguas e por se tratar 

de um onset complexo – CCV, sendo, portanto, um grupo marcado. Ademais, “muitos 

estudos mostraram evidências de que margens que respeitam o Princípio de 

Sequência de Sonoridade são modificadas com menos frequência que aquelas que 

não o fazem, como plateaus e reversos de sonoridade.”(CARLISLE: 2001, 12) 

Decidimos adotar a transcrição ‘sP’, pois acreditamos que esta fórmula se 

torna mais transparente e se refere exatamente ao grupo silábico com o qual 

trabalharemos. Como nosso foco não é observar todos os clusters do tipo ‘sC’, nos 

pareceu inconsistente manter o termo, ainda que este tenha adquirido o status de 

termo guarda-chuva. 

Com relação à situação translinguística de onsets do tipo ‘sC’, Freitas e 

Rodrigues (2003, 55-6) assumem que o processo de silabificação de clusters ‘sC’ 

segue diferentes padrões translinguisticamente, além de serem formados por sons 

diferentes. Segundo as autoras, algumas línguas românicas recorrem à inserção de 

uma vogal diante da consoante sibilante – Português Brasileiro [i∫p]elho; 

Galego[esp]ello; Espanhol [esp]ejo ‘espelho’, enquanto as línguas germânicas 

mantêm a estrutura CCV, conforme: Inglês [st]ar ‘estrela’; Holandês [st]raat ‘rua’. 

Baseando-se nas relações tipológicas, poderíamos separar as quatro línguas 

estudadas em dois grupos. No grupo de línguas neolatinas, estariam português e 

espanhol, línguas cuja sequência ‘sP’ é heterossilábica – padrão VC.CV. Por outro 

lado, no grupo das línguas germânicas, inglês e alemão licenciariam a sequência 

tautossilábica ‘sP’ em início de palavra – padrão CCV. Tais relações tipológicas entre 

elas é o que justifica a pertinência dessas línguas em nosso estudo. 

Dito isso, nosso estudo propõe-se a enriquecer o debate através dos 

resultados da verificação de dados de produção oral de aprendizes, além de ampliar 

a discussão no que tange a aprendizagem de línguas estrangeiras e a interação de 

três ou mais sistemas linguísticos. 

 
 
 
 
 
 

uma sequência de segmentos com declínio progressivo de valores sonoros.” Em inglês, Sonority 

Sequencing Generalization (SSG), tal como estabelecida por Selkirk (1984), seria parte da Gramática 

Universal (GU). 
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O aspecto gramatical na língua  
Mebêngôkre (Kayapó): uma investigação  
no quadro da semântica formal 

Autor: Clédson Mendonça Junior  

Orientadora: Ana Paula Quadros Gomes 

 

 

O aspecto verbal é definido na literatura como uma categoria não dêitica, que, 

diferentemente do tempo, não depende do momento da fala (MF), mas da relação 

entre eventualidade e momento de referência (MR). Os principais estudos dividem 

esse fenômeno em dois domínios distintos: aspecto lexical e aspecto gramatical. 

Smith (1991) classifica o primeiro como aspecto de situação, no qual há uma 

oposição entre télico vs. atélico. O segundo, para Comrie (1976), faz uma distinção 

entre perfectivo vs. Imperfectivo e recebe o rótulo de aspecto de ponto de vista. 

Nessa pesquisa, iremos nos ater ao aspecto gramatical, sob a perspectiva da 

Semântica Formal (SF). O método utilizado é o da elicitação controlada, com testes 

de gramaticalidade/aceitabilidade, valor de verdade e felicidade, todos já 

consagrados pela SF e defendidos por Matthewson (2004) e Sanchez-Mendes 

(2014) para o estudo com línguas indígenas. O objetivo é compreender como a 

língua Mebêngôkre/Kayapó (família Jê, tronco Macro-Jê, cf. Rodrigues, 1986) marca 

gramaticalmente o aspecto verbal. O local de pesquisa é o município de São Félix do 

Xingu, no Pará, onde vivem cerca de 2.120 falantes (MENEZES, 2020, no prelo), 

distribuídos por 30 aldeias na Terra Indígena (TI) Kayapó. 

Segundo Gomes (2015), as línguas indígenas brasileiras têmtido um papel 

importante navalidação de universais linguísticos e na adequação teórica de 

diversas propostas. A descrição do fenômeno na língua Mebêngôkre não apenas será 

relevante teoricamente para a ciência linguística, como também, empiricamente, 

para os Kayapó, especialmente agora quea língua é cooficial no município (Lei n.º 

571/2019). Sua descrição irá auxiliar na produção de materiais didáticos e de 

referência para o ensino da línguae em sua consequente implementação pedagógica 

nas escolas municipais. 
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As línguas naturais manifestam o aspecto gramatical através de uma 

morfologia explícitaque pode ser flexional ou derivacional. No Mebêngôkrea 

hipótese é a de que a língua realize a distinção aspectual através de auxiliares que 

ocorrem em posições fixas na sentença. O tempo é marcado através da divisão 

futuro/não futuro e a ordem sintática canônica é SOV. 

Os estudos preliminares de Silva (2001, p. 44) indicam que «o uso de verbos 

posicionais, bem como o uso de posposições e expressões locativas, é um 

mecanismo bastante utilizado para expressar noções de aspecto». Jefferson (1980), 

em sua Gramática Pedagógica Kayapó, explica que formas pronominais podem ser 

usadas para expressar ações em processo de desenvolvimento, junto a verbos 

(in)transitivos, finitos e não finitos. Costa (2015, p. 303) afirma que em Mebêngôkre 

(variedade Xikrin) a expressão aspectual se dá «por um conjunto de palavras que, 

em geral, ocupam ou a posição inicial na sentença, ou a posição final, ou ainda pelo 

morfema zero». Arregui e colegas (2012, p. 1) apontam que os verbos na língua não 

se flexionam para marcar tempo, modo e aspecto. Em vez disso, 

 
«as noções do sistema TAM são expressas na periferia esquerda da sentença 

por meio de partículas, com uma semântica de difícil definição. Outras 

distinções são expressas por meio de elementos pós-verbais» (ARREGUI et al, 

2012, p. 1) (tradução própria). 

 
Mendonça Junior (2021) apresenta um estudo sobre o aspecto lexical na língua 

Mebêngôkre (Kayapó), com base nas classes acionais de Vendler (1957). Exemplos 

(MENDONÇA JUNIOR, 2021, p. 54 e 71): 

 

(27) Me-nire ne kwyr Kê 
 Hum-FEM NF mandioca v. ralar 

‘As mulheres ralam mandioca’ 

(71) Amujã ã ne i-kra Ruwa 

 Ontem NF 1-filho v. nascer 

 ‘Meu filho nasceu ontem’ 
 

 

Ao examinar o aspecto lexical, foi possível identificar algumas características da 

língua quanto ao aspecto de ponto de vista. Em (27), a sentença pode ser interpretada 

como uma classe acional de atividade ou um aspecto gramatical imperfectivo, pois o 
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momento de referência (MR) está incluído no momento do evento. Em (71), ocorre o 

aspecto perfectivo: o evento do nascimento da criança está inserido no momento de 

referência (MR) “ontem”, denotado pelo advérbio Amujã ã, em posição inicial na 

sentença; não é possível determinar um intervalo de tempo que meça a duração do 

nascimento. 

Há, então, uma confluência entre três camadas; (i) tempo _ (27) está no 

presente, mas (71) está no passado _, (ii) classe acional _ (27) é atividade, mas (71) é um 

achievement _e (iii) aspecto de ponto de vista_ (27) é imperfectivo, mas (71) é 

perfectivo. Entretanto, (27) pode ser interpretado também como “as mulheres ralaram 

a mandioca” ou “a mulher ralou a mandioca”. É o contexto que distingue passado e 

presente, singular ou plural. A pergunta a se fazer é: o que indica(morfossintaticamente) 

que (27) é imperfectivo e (71) é perfectivo? Será apenas a relação da duração do evento 

com o intervalo de tempo denotado pelo advérbio ’ontem’ que leva a isso? Esses são 

alguns dos questionamentos motivadores da pesquisa. 

Os dados apresentados demonstram algumas das características descritas pela 

literatura sobre o aspecto gramatical na língua Mebêngôkre. Por enquanto, estamos 

levantando informações acerca da categoria nas línguas naturais e analisando os dados 

de Mebêngôkre (Kayapó) já elicitados. Na próxima etapa, novas sentenças serão 

elicitadas e novos testes elaborados e aplicados. 

Esta é uma pesquisa em andamento. Aguardamos a licença da Plataforma Brasil. 

Assumindo a hipótese de que toda língua tenha uma forma de gramaticalizar a distinção 

entre perfectivo e imperfectivo, queremos investigar como o Kayapó faz isso. 
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Apontamentos sobre os definidos e 

indefinidos na língua terena 
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Orientadora: Ana Paula Quadros Gomes 
 
 

1. Introdução 
 

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), os Terena contam atualmente com 

uma populaçãode aproximadamente 16mil pessoas que vivem distribuídas em 

comunidades indígenas localizadas nos municípios de Campo Grande, Nioaque, Dois 

Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Anastácio, Aquidauana e Miranda. A língua de mesma 

denominação pertence à família (ou tronco) Aruak. Muito embora haja vários 

estudos sobre a língua Terena, podemos considerar que esta língua ainda é pouco 

estudada, segundo Silva (2013), após fazer um intenso levantamento bibliográfico, 

a autora constatou que grande parte dos estudos sobre o Terena aborda questões 

culturais, educacionais e sociolinguísticas1. Deste modo, nossa pesquisa de 

doutorado tem o objetivo de analisar os nominais definidos e indefinidos da língua 

Terena, sob a perspectiva da semântica formal, utilizando como metodologia a 

chamada elicitação controlada (cf. SANCHES-MENDES, 2014) 

 
2. A semântica formal e o estudo dossintagmas nominais definidos e 

indefinidos. 

A semântica formal procura descrever o conhecimento semântico dos 

falantes de uma dada língua natural através de hipóteses que podem ser verificadas, 

(confirmadas ou falseadas) pelos dados. 

Segundo Brasoveanu e Farkas (2016), o estudo dos sintagmas nominais 

indefinidos cresceu tanto nos últimos trinta anos que já pode ser considerado um 

subcampo próprio dentro da análise semântica desintagmas determinantes (SDs). 

Assim,as pesquisas sobre indefinidos adentram no século XXI buscando estabelecer os 

parâmetros básicos que fundamentam a rica variedade de SD(s) indefinidos tanto numa

                                                             
1 São raras as pesquisas desenvolvidas sob a égide da semântica formal em línguas indígenas brasileiras, podemos 

considerar, inclusive, um campo de análise quase inexplorado. 
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língua específica, quanto numa análisetranslinguística, procurando, assim, estabelecer 

uma tipologia de definidos/indefinidos. 

A princípio, SDs definidos e indefinidos devem seguir as seguintes restrições: 

unicidade/familiaridade/especificidadepara definidos e não 

unicidade/novidade/não especificidadepara indefinidos. Entretanto, estas 

restrições, segundo os autores supracitados, podem estar muito simplificadas, 

principalmente em relação aos SDs indefinidos que não obedecem a tais restrições. 

Assim, conforme Gomez e Sanchez-mendes (2018) definidos têm força 

quantificacional própria, apresentam referentes fixos e não geram ambiguidade de 

escopo. Por sua vez, os SDs indefinidos são existenciais, mas não tem força 

quantificacional própria, podem estar ao alcance de mais de um operador, gerando 

leituras ambíguas e podem utilizar um SN nu, com significado genérico. 

Todas essas especificidades são ainda mais desafiadoras quando analisamos 

uma língua que não apresenta artigos definidos e indefinidos. 

 
3. A definitude e a indefinitude em Terena 

Embora análises da língua Terena demonstrem que esta possui 

determinantes que podem funcionar como definidos, a distribuição destes é 

bastante complicada. Para Butler (2003), a língua terena possui os seguintes 

determinantes definidos: 

Em Terena, a classe dos determinantes definidos é composta pelo artigo 
definido ne junto com dois demonstrativos, ra 'este/esta' (perto do falante 
espacialmente, ou de destaque no contexto do discurso) e neko 
‘aquele/aquela’ (mais distante no tempo, ou no uso do discurso, com força 
demonstrativa em relação a uma referência anterior). Considerando que 
ra tem significado lexical de proximidade espacial (física ou no discurso 
com relação à referência anterior) e neko tem característica lexical de 
mais afastamento no tempo (entre real ou tempo do discurso), nenão 
possui nenhuma dessas características lexicais, assim é, neste sentido, o 
membro neutro do conjunto. (Butler, 2003, apud Silva, 2013:75). 

 

Júlio (2018) considera que os determinantes =ra e =ne funcionam como 

clíticos principalmente porque, além de serem átonos, sempre precisam que uma 

palavra (ou um hospedeiro) ocorra antes deles na posição inicial da frase. Embora 

sejam enclíticos, semanticamente determinam a palavra que ocorre sempre depois 

deles. Em relação ao significado, =ne e =ra podem ser utilizados como marcas de  
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definitude e especificidade, e, segundo o autor, pelo menos =ra pode funcionar como 

dêitico, indicando a localização de referentes no espaço e no discurso, conforme 

exemplos abaixo: 

 
(a) Ø-sîmo=ne      xúnati hóyeno     (b) Ø-sîmo=ra xúnati hóyeno 

3sg-chegar=DET forte homem  3sg-chegar=DET forte homem 

“o homem forte chegou” “esse homem forte chegou” 

 
A literatura linguística tem mostrado que definidos e demonstrativos são 

muito próximos, mas, enquanto a maioria das línguas possuem demonstrativo, 

muitas línguas não apresentam determinantes definidos. 

Com relação aos indefinidos na língua Terena, eles podem semanticamente 

ocorrer em frases com ausência de determinante: 

Parece que os contextos que licenciam a ausência de Determinantes são: 
são: sentenças apresentacionais /existenciais (“tem muitas piranhas no 
rio”), sentenças episódicas com complementos massivos e indefinidos 
(“nós comemos peixe frito hoje”, “o tempo está nublado”) e exemplos com 
argumentos verbais indefinidos (“ontem eu encontrei um gato [qualquer] 
na estrada”). Júlio (2018: 76) 

 

O Terena não tem marca de indefinido, mas nem todo SN nu pode ser 

considerado um indefinido, conforme exemplo (c). Por outro lado, durante nossa 

pesquisa pretendemos analisar se exemplos como o encontrado em (d) podem ser 

considerados genéricos. 

 
 

(c) Ø-sîmo xúnati hóyeno (d) ape ake handea 

3sg-chegar forte homem tem semente melancia 

‘o homem forte chegou” ‘ a melancia tem semente’ 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar alguns dados sobre SDs na língua 

terena e algumas referências teóricas acerca do tratamento da semântica formal em 

relação a SNs definidos e indefinidos. O próximo passo de nossa pesquisa será 

fazermos uma elicitação controlada com colaboradores Terena da comunidade 

Cachoeirinha. 
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Aquisição do aspecto perfect no 

português como L2 por falantes de 

inglês como L1: mapeamentos iniciais 
 

Autora: Érica Silva Rebouças 
Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 
 

Segundo Comrie (1976) 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. Há dois aspectos gramaticais básicos, são 

eles: perfectivo e imperfectivo. Além desses, Comrie propõe também a existência do 

aspecto perfect. O aspecto perfect, quando associado ao presente, diz respeito a uma 

situação que ocorreu ou se iniciou no passado, mas que ainda tem efeitos ou ocorre 

no presente. McCawley (1981) divide o perfect em universal e existencial. Segundo 

Iatridou, Anagnostopoulou & Izvorski (2003), o universal se refere a uma situação 

iniciada no passado que persiste no presente, enquanto o existencial se refere a uma 

situação finalizada no passado que possui efeitos no presente. 

Os falantes alvo desta pesquisa são os nativos de inglês americano (IA) 

aprendizes de português brasileiro (PB) como L2 residentes do Brasil ou de seu país 

de origem. Além disso, espera-se analisar aprendizes dos níveis iniciante, 

intermediário e avançado. 

Esta pesquisa está alicerçada no arcabouço teórico gerativista, de modo que 

se assume que a aquisição da linguagem seja resultante da existência na mente 

humana de uma Gramática Universal (GU) inata. Pesquisadores que se debruçam 

sobre o estudo da aquisição de L2 e a adotam nesse arcabouço teórico (cf. WHITE, 

2003; LICERA, 1996) discutem o papel da GU na aquisição da L2. White (2003) 

indica 3 hipóteses em relação à atuação da GU no processo de aquisição da L2: i) não 

há acesso, a GU é inválida no processo de aquisição da L2; ii) há o acesso direto, os 

parâmetros já fixados pela L1 do indivíduo são ignorados e iii) há o acesso indireto, 

o acesso à GU é mediado pela L1. Neste trabalho, em consonância com White (2003), 

considera-se a hipótese (iii). 
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De maneira geral, a tese em desenvolvimento busca investigar a 

representação sintática do aspecto perfect. Os objetivos específicos são: i) investigar 

a aquisição do aspecto perfect associado ao presente por falantes nativos do inglês 

americano aprendizes de português brasileiro como L2 e ii) investigar se há 

transferência do padrão de realização do aspecto perfect do inglês americano para 

o português brasileiro. 

Para alcançar tais objetivos, serão aplicados três testes, são eles: teste de 

produção eliciada, teste de preenchimento de lacuna e teste de tradução. No 

primeiro, os participantes deverão criar sentenças a partir das informações 

fornecidas; no segundo, os participantes deverão preencher as lacunas conjugando 

os verbos fornecidos e no último, os participantes deverão traduzir as sentenças do 

inglês para o português. 

Em relação à realização do aspecto perfect no PB, Novaes & Nespoli (2014) 

verificaram que o perfect universal é veiculado pelo passado composto (“ter” no 

presente + particípio), pelo presente contínuo (perífrase progressiva “estar” + 

gerúndio) e pelo presente do indicativo. Há algumas restrições no que diz respeito 

ao uso do passado composto no PB destacadas por alguns autores, tais como Molsing 

(2006). Esta autora, por exemplo, destaca que, no PB, o passado composto só pode 

ser modificado por advérbios de frequência indefinida, como “Ele tem encontrado o 

professor frequentemente / *duas vezes*”, de modo que o número de vezes que um 

determinado evento se repete não pode aparecer explícito numericamente, 

enquanto, no IA, o presente perfect pode ser modificado por advérbios como 

“once”/“three times” (“uma vez” / “três vezes”) e também indefinidos como 

“often”/“many times” (“frequentemente” / ”várias vezes”) como nos exemplos dados 

pela mesma autora “Bill has read ‘The Da Vinci Code’ five times.” e “João has me twith 

the professor frequently/twice.” 

Ainda em relação à realização do aspecto perfect no PB, Novaes & Nespoli 

(2014) apontam que o perfect existencial é veiculado pelo pretérito perfeito 

(passado simples) acompanhado de informação adicional, por exemplo, os 

advérbios “já”, “recentemente” ou ainda pelo contexto. Também sobre o perfect 

existencial, Matos (2017) aponta que ele pode ser expresso, além do pretérito 

perfeito, também pela perífrase “acabar de” no pretérito perfeito + infinitivo e pelo 

verbo “estar” no presente do indicativo + predicativo do sujeito de base adjetival 
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com a forma do particípio do verbo, como, por exemplo, “tá com o cabelo cortado”, 

em que se tem estabelecido uma relação entre passado e presente. Desse modo, 

Matos (2017) conclui que, diferentemente do inglês, no português não aparece 

haver uma morfologia específica que realize necessariamente a leitura de perfect, 

uma vez que as formas verbais encontradas podem veicular outros aspectos sem 

obrigatoriamente veicular o perfect, diferentemente do present perfect no inglês. 

Em relação à realização do aspecto perfect no inglês dos Estados Unidos da 

América, 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 perfecte pelo present perfect com apagamento do 

auxiliar. Machado e Martins (2020) também confirma que, além desses, há também 

a veiculação do perfect existencial por meio do simple past. 

Assim, a diferença na realização morfológica do aspecto perfect nessas duas 

línguas diz respeito especialmente ao perfect do tipo existencial, porém também há 

diferença na realização do perfect universal, uma vez que se destacam diferenças a 

partir de algumas restrições em relação ao passado composto, tais como a destacada 

anteriormente. Além disso, segundo Algeo (1976), a forma verbal de present 

perfectcontinuous no inglês americano, que veicula perfect universal (REBOUÇAS, 

2021), teria seu correspondente no português brasileiro “ter estado” + gerúndio, 

porém, segundo o autor, tal construção foi rejeitada por informantes brasileiros. 

Contudo, ainda que tal construção também não apareça contemplada na literatura 

em trabalhos que verificaram as realizações que veiculam perfect no PB, isso não 

significa necessariamente que tal forma não seja produtiva nessa língua. 

Neste trabalho, parte-se das hipóteses de que: i) falantes nativos do inglês 

dos Estados Unidos da América aprendizes de português do Brasil como L2 em nível 

iniciante e intermediário transferem padrões da L1 para L2 quanto à realização do 

aspecto perfect associado ao presente; ii) falantes nativos do inglês dos Estados 

Unidos da América aprendizes de português do Brasil como L2 em nível avançado 

não transferem padrões da L1 para L2 quanto à realização do aspecto perfect 

associado ao presente. 
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Na apresentação desta fase da pesquisa, pretende-se destacar as teorias 

relacionadas à aquisição de L2 e também as realizações do aspecto perfect no 

português brasileiro e no inglês americano, com destaque aos estudos realizados e 

às semelhanças e diferenças da realização morfológica do aspecto perfect nessas 

línguas. 
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Será que Morris Halle aceitaria?! 
 

Autor: Felipe da Silva Vital 

Orientadora: Marilia Lopes da Costa Facó Soares 

 

Este trabalho tem como objetivo maior a proposição de um percurso 

histórico da Fonologia gerativa no tocante ao estudo do acento. Tendo em vista que 

este é um debate que permeia o projeto de dissertação, esta apresentação, portanto, 

constitui-se como um recorte, teórico, de um dos pontos que perpassam a pesquisa 

em torno da qual este debate gira, compondo-a como parte integrante. 

Em linhas gerais, a pesquisa desenvolvida no projeto de mestrado se 

constitui como uma investigação na interface entre Fonologia-Sintaxe com foco na 

prosódia do ritmo linguístico. Em um contexto de abordagem qualitativa e de 

objetivo teórico-explicativo, visamos a estudar, tomando como objeto principal de 

análise as línguas Guarani (variedade Mbya) e Português (em algumas de suas 

variedades brasileiras), a grade métrica, um dispositivo formalizador das 

periodicidades rítmicas interseccionantes e da captação das hierarquias 

decorrentes desta sucessão, que não faria referência, em si, a estruturas de qualquer 

natureza gramatical. 

(01) Representação em grade do SN “minha casa”: 

 

 
Ao longo dos estudos fonológicos pós-SPE (THE SOUND PATTERN OF 

ENGLISH: CHOMSKY & HALLE, 1968) até a proposta otimalista de gramática 

(PRINCE & SMOLENSKY, [1993]2002), a grade métrica foi abordada, respeitando- 

se o núcleo ideológico das correntes no transcorrer deste tempo, por diversos 

autores (1) na derivação rítmica de um enunciado sintático, (2) na verificação dos 

fenômenos relativos ao pé métrico e ao ritmo linguístico e (3) no estabelecimento 

do acento lexical. 



Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

39 

 

 

 

Neste sentido, a grade métrica serviu aos estudos mais precisamente de uma 

interface entre a fonologia e a sintaxe, de um lado, e da interface entre a fonologia e 

a morfologia, de outro. (1) e (2) são pontos majoritariamente abordados dentro de 

uma gramática serialista baseada em regras e o ponto (3) pode ser associado à 

Teoria da Otimalidade (OT/TO) paralelista, em sua versão standard. 

Com o fim de propor uma análise que se incline sobretudo sobre (1), o projeto 

do mestrado se propõe a refletir sobre a construção de grade métrica, em uma 

perspectiva de análise na interface entre a fonologia e a sintaxe, no escopo da Teoria 

da Otimalidade em uma versão desenvolvida no que se cunhou por Serialismo 

Harmônico (McCarthy, 2000; 2009), que, resumidamente, é uma versão serialista da 

gramática paralelista da OT: 

 
(02) Extraído de McCarthy (2000: 3) 

 

 
 

Assim sendo, este trabalho fornecerá uma trajetória linear do estudo do 

acento em obras seminais da Fonologia Gerativa, desde a sua firmação enquanto 

uma teoria robusta sobre a gramática fonológica das línguas (CHOMSKY & HALLE, 

1968), passando pela (a) inauguração dos estudos das hierarquias do ritmo relativo 

ao acento (LIBERMAN & PRINCE, 1977) e (b) formação de uma teoria paramétrica 

(HAYES, 1995) para o pé métrico, categoria elementar na atribuição de acento nas 

línguas naturais, chegando à (c) T.O (Teoria da Otimalidade), no contexto do 

alinhamento generalizado (McCarthy & Prince, 1993; 1995), em um ramo da teoria 

que ficou conhecido como Correspondência. 
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Com base no percurso focalizado, refletiremos sobre como o Serialismo 

Harmônico (McCarthy, 2000; 2009), no tocante ao estudo do acento, ao fornecer 

mais meios para superar o problema da Opacidade, pode incorporar os avanços dos 

pensamentos teóricos descritos acima, a saber: 

1. Chomsky & Halle (1968) = noção de ciclicidade na gramática fonológica; 

2. Liberman & Prince (1977) = noção de localidade nos estudos rítmicos; 

3. Hayes (1995) = lei iâmbico-trocaica e uma teoria paramétrica; 

4. McCarthy & Prince (1993; 1995) = noção de alinhamento aos estudos 

rítmicos. 

 
Neste sentido, esperamos que se possa construir uma análise sobre acento 

em uma perspectiva que relacione, em uma linha do tempo, as obras seminais no 

estudo do ritmo das línguas acentuais, em uma proposta incipiente de historiografia 

do estudo do acento. 
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Semelhanças e diferenças da estratégia 

de redobro de possessivos no 

português e no francês 

 
Autora: Hannah Manes e Morais 

Orientadora: Ana Regina Vaz Calindro 
 

O presente trabalho visa comparar o redobro de possessivos nas línguas 

portuguesa e francesa, levando-se em conta que este fenômeno não é mais 

produtivo no português moderno (PB), mas, por outro lado, está cada vez mais 

frequente no francês contemporâneo (FC) (cf. 1). Por isso, pretendo levantar as 

diferenças e semelhanças do uso desta estratégia nas duas línguas, com a finalidade 

de descobrir as razões para este fato. 

 
 

(1) 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) 
 

(2) (...) muytas cousas faz Deus polos seus servos sem sa voontade deles. 

(TORRES MORAIS, RIBEIRO, 2014, p. 37) 
 

O exemplo (1) foi retirado de um vídeo do YouTube, em que uma criança de 

aproximadamente quatro anos conta a história infatil. Nele, observa-se duas formas 

possessivas de terceira pessoa, ses e à elle, que Zribi-Hertz (1999) vai chamar de 

determinativa e dativa, respectivamente, cuja combinação gera o redobro. Segundo 

a autora, tal combinação é perfeitamente gramatical e aceitável em FC e é a única 

possível. Isso porque a terceira forma possessiva em francês, que ela chama de 

adjetival, mien/tien/sien, não coocorre com nenhuma das outras formas. 

Já (2) é um exemplo dos dados levantados por Torres Morais e Ribeiro (2014) 

do português arcaico (PA) (XII-XV). Nesse, fica evidente a mesma combinação de 

formas possessivas de terceira pessoa, o pronome sa e a forma genitiva deles. Logo, 

pode-se dizer que esse redobro era gramatical em PA, porém não é uma construção  
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agramatical tanto em PB moderno como em português europeu moderno (PE).  

Todavia, curiosamente, esse fenômeno é citado em gramáticas tradicionais 

prescritivas, como Bechara (2009) e Cintra e Cunha (2012). Para os autores, esta 

combinação seria uma forma de retirar a ambiguidade gerada pelo pronome seu ou, 

então, uma maneira de enfatizar a posse. 

Woldsnes (2013) para o francês e Castro (2006) para o português confirmam 

que o redobro em ambas as línguas seria uma estratégia para desambiguar 

sentenças, visto que as formas possessivas de terceira pessoa, son e seu, podem se 

referir a mais de um antecedente. Isto porque seu não contém informações 

morfológicas de gênero e número em relação ao possuidor, apenas ao possuído, 

enquanto son (3psg.) / leur (3ppl.)não possuem o traço de gênero do possuidor. 

Sendo assim, sentenças como as seguintes são ambíguas:  

 

(3) Encontrei a Mariai e ela estava com a suai/j irmã. 

(4) Pauli a annoncé à Marie j soni/j succès. 

‘Paul contou para a Maria sobre seu sucesso’ 

(WOLDSNES, 2013, p. 12) 
 

Nos exemplos acima, sabemos que sua pode se referir tanto a Maria quanto a 

um referente de segunda pessoa a quem o locutor se dirige; quanto a son, por não 

especificar o gênero do possuidor, não se sabe seseu antecedente seria Paul ou 

Marie. Por isso, tanto em FC quanto em PA, admite-se que o redobro é usado para 

desfazer tais ambiguidades. 

No entanto, enquanto em PA este fenômeno se limita à terceira pessoa, em 

FC, ele ocorre em todas as pessoas discursivas. Por isso, talvez esse seja o caminho 

para explicar a manutenção do fenômeno em FC e seu desaparecimento em PB e PE. 

 

(5) a. Mon chapeau à moi est rangé dans l'armoire. 

Meu chapéu a mim está guardado no armário. 

‘Meu chapéu está guardado no armário’ 

(ZRIBI-HERTZ, 1999, p. 7) 
 

Ademais, é necessário ressaltar que, segundo Cardinaletti (1998), os 

possessivos do francês são clíticos. Isto os diferencia dos possessivos do português,  
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que, como demonstra Castro (2006), são pronomes fracos e podem ser combinados 

com artigos definidos e indefinidos, o que não acontece com clíticos. Assim, esses 

elementos pertencem a grupos distintos que apresentam diferentes constituições 

de traços-phi, por exemplo. 

Dessa forma, apesar de ocorrer por razões semânticas semelhantes, o 

redobro em ambas as línguas não é de mesma natureza sintática, sendo em francês 

um redobro de clítico, mas não em PA. Assim, levanto a hipótese de que por serem 

deficientes em traços-phi, os clíticos do francês precisam coocorrer com outro 

elemento para ter esses traços valorados, enquanto em português os traços-phi dos 

possessivos já são valorados, sendo desnecessária a reduplicação. 

 
Referências 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009. 

CASTRO A. On Possessives in Portuguese. [dissertação] Lisboa:Universidade Nova 
de Lisboa/Université. PARIS 8 Vincennes Saint-Denis; 2006. 

CARDINALETTI, A. On the deficient/strong opposition in possessive systems.In 
Possessors, predicates and movement in the determiner phrase, ed. Artemis 
Alexiadou and Chris Wilder, 17-53. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin, 1998. 

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo.5. ed. Rio 
de Janeiro: Lexicon, 2012. 

MORAIS, M. A. T.; RIBEIRO, I. Possessivos de 3a pessoa: o português arcaico e o 
português brasileiro contemporâneo. In: Filol. Linguíst. Port., São Paulo, v. 16, n. 
spe, p. 15-51, dez. 2014. Disponível em:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176- 
9419.v16ispep15-51 

MRAENDZ. Les animaux pauvres. YouTube, 4 set. 2011. (4m18s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uuf10G_2E3c&t=93s. Acesso em: 19 
novembro 2020. 

WOLDSNES, A. K. La possession inaliénable : une analyse contrastive. Noruega : 
Universidade de Oslo, 2013. 

ZRIBI-HERTZ, A. Le système des possessifs en français standard moderne. In:Langue 
française, n°122, 1999. Le groupe nominal : contraintes distributionnelles et 
hypothèses de descriptions. pp. 7-29. Disponível em: 
https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1999_num_122_1_6285. Acesso em: 16 
setembro 2019. 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-9419.v16ispep15-51
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-9419.v16ispep15-51
https://www.youtube.com/watch?v=uuf10G_2E3c&t=93s
http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1999_num_122_1_6285
http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1999_num_122_1_6285


Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

44 

 

 

 

Variação fonética-fonológica nas letras 
manuais da Libras sob perspectiva 
sincrônica 

 

Autora: Heloise Gripp Diniz 

Orientadores: Andrew Ira Nevins e André Nogueira Xavier 
 

 

A enunciação da Libras se dá predominantemente pelas mãos, mas também 

envolve as expressões faciais e corporais e o uso do espaço de sinalização. As 

produções manuais podem ser, de maneira geral: sinais lexicais e datilologia. Esta 

última se refere à soletração manual de palavras do português por meio de 

parâmetros fonológicos da Libras, a posição da mão (LOC) na proximidade do corpo, 

na outra mão do sinalizante ou no espaço neutro, a configuração de mão (CM), o 

movimento (MOV), especificamente o movimento interno da mão e do pulso, a 

orientação da palma da mão (OR) (STOKOE, 1960, BATTISON, 1974), que 

representam iconicamente as letras do alfabeto manual. O uso da datilologia e a 

consequente formação das palavras soletradas e dos sinais soletrados ou 

datilológicos resulta do contato com a língua portuguesa escrita. 

O uso de palavras soletradas na Libras não é apenas para apresentar os 

nomes das entidades, novas palavras como neologismo, nem para complementar as 

sentenças em Libras, onde diz que não há “sinal” no vocabulário conforme os 

empréstimos linguísticos. Ela também pode ser empregada para diferenciar os 

significados contrastivos dos sinais nativos e com o de palavras correlatas no 

português (PADDEN e GUNSAULS, 2003). 

Os estudos linguísticos sobre a Libras têm revelado que a variação e a 

mudança linguísticas ocorrem não apenas com os sinais nativos e os sinais 

soletrados pelas formas de mãos, mas também com as palavras soletradas, por meio 

de alguns parâmetros fonológicos e da seleção dos dedos da mão (VAN DER HULST, 

H. 1995). 

O presente resumo discute a variação fonético-fonológica sob forma 

categórica nas letras do alfabeto manual, identificando os possíveis alofones de cada 
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letra em base da análise descritiva das palavras soletradas sob perspectiva 

sincrônica. Os diversos formatos do alfabeto manual brasileiro são ilustrados tanto 

pelo desenho quanto pela fotografia, inclusive pelos vídeos postados nas redes 

sociais, onde aparecem algumas letras manuais em pequena variação fonológica. 

Entretanto, na análise inicial percebe se que a variação fonológica, tanto variação 

livre quanto condicionada, afeta quase todas as letras manuais. 

Os alofones das letras manuais são identificados e descritos por meio da 

coleta de dados, o número aproximado de duzentas palavras soletradas expressas 

nos setenta vídeos postados pelos doze surdos nativos e não nativos1 de alguns 

estados brasileiros (BA, CE, GO, MG, RJ, RS, SP) nas redes sociais. Foram selecionados 

os doze participantes 2 pelo maior número de postagens de vídeos em Libras, 

contendo palavras soletradas. Eles são divididos em dois grupos de nativos e não 

nativos, dividido por sua vez, pelo gênero: feminino e masculino, e pela faixa etária: 

jovens, adultos e idosos. Os discursos monológicos3, coletados do IGTV e canais de 

Youtube, são de diferentes gêneros textuais: expositivos e descritivos, e tratam de 

diferentes assuntos do cotidiano. Cada participante expressa o mínimo de 8 palavras 

soletradas e o máximo de 25 palavras soletradas em cada vídeo analisado. Vale notar 

que a maioria destas palavras soletradas não é repetida nos discursos dos outros 

participantes. 

Foram observados alguns processos fonológicos nas palavras soletradas 

analisadas: 

a) assimilação: o processo que durante a soletração um fonema 

manual adquire características de outro fonema vizinho. Se for o anterior, se 

chama assimilação progressiva, e se for o posterior, se chama assimilação 

regressiva. 

 
 
 
 
 

1 Surdos nativos são considerados os filhos de pais surdos e não nativos, filhos de pais ouvintes. 

 
2 Eles responderam o pequeno questionário feito pela pesquisadora, através do contato via Facebook e 

Instagram. 

 
3 Discurso monológico quer dizer que o participante fez seu discurso em Libras diante da câmera dos 

equipamentos eletrônicos como celular, notebook, computador. 
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b) coarticulação (WILCOX, 1992; KEANE, BRENTARI e 

RIGGLE,2003): o processo em que uma letra manual é afetada de forma 

gradiente pela(s) letra(s) manual(is) adjacentes. 

c) suavização da transição (FRISHBERG, 1975) entre letras 

duplicadas: o processo em que o fonema manual é repetido, se movendo 

levemente para o lado horizontal de modo contínuo. Somente ocorre nas 

letras manuais sem movimento do pulso. Ex: Anna, Ifood. 

Durante a investigação das palavras soletradas dos discursos monológicos 

em base do estilo de fala casual4 (LABOV, 2008), foi revelado que há os três níveis 

de articulação na datilologia: hiperarticulada, normal e hipoarticulada 

(MARKLUND; GUSTAVSSON, 2020). 

Na tabela 1 abaixo é apresentada a alofonia de duas das letras manuais:  

Tabela 1: Letras A e  E e seus alofones 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados preliminares mostram que só foi possível realizar a identificação e 

descrição de alofones das letras manuais por conta da articulação normal e da 

 
 

4 Há os dois tipos de estilo de fala: fala monitorada e fala casual. Na fala casual, o falante expressa seu 

discurso sem prestar menos atenção à própria linguagem, por isso é menos monitorado. Labov (2008, 

p.102 e p. 111) 

letras 

A e E 

 
 

A• 

 

 
E• 

alofone 

identifica 

do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo 

proposto 
A￮ A] A•ˢ E○ E² E¹ 

Processos 

fonológic 

os 

assimilaç 

ão 

regressiv 

a: letra L 

variaçã 

o livre 

assimilaçã 

o 

progressi 

va: letra S 

variaçã 

o livre 

assimilaç 

ão 

regressiv 

a: 

letras N e 

V 

assimilação 

regressiva e 

progressiva 

: letras G e 

L 
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hipoarticulação. E que cada letra manual possui de dois a quatro alofones, por meio 

de processo fonológicos estudados. É apresentada a proposta de símbolos para cada 

alofone das letras manuais no sistema de notação. 
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Comrie (1985) define a categoria linguística de Tempo como uma forma de 

localizar os acontecimentos no tempo físico. Desse modo, podemos situar um 

momento qualquer em uma linha do tempo relacionado a um ponto de referência 

no tempo, sendo este, normalmente, o momento da fala. Por relacionar situações a 

pontos de referência, Tempo é uma categoria dêitica. 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, como o ponto zero ao centro. 

Ainda que o momento da fala comumente constitua o centro dêitico, qualquer 

ponto no tempo pode sê-lo. Comrie (1985) classifica dois tipos de tempo: o tempo 

absoluto, que é quando há um único centro dêitico, e o tempo relativo, que expressa 

a combinação de mais de um centro dêitico. Para esta pesquisa, interessam-nos 

somente os tempos absolutos. 

De acordo com a Teoria Gerativa proposta por Noam Chomsky (1957), todos 

os seres humanos saudáveis nascem com uma predisposição biológica para adquirir 

linguagem sem nenhum tipo de instrução formal, contanto que sejam expostos a um 

ambiente linguístico no período crítico de aquisição. A aquisição de linguagem só é 

possível devido à Gramática Universal (GU), aparato biológico composto por 

princípios (leis universais observáveis em todas as línguas humanas) e parâmetros 

(espaço para as especificidades encontradas nas diferentes línguas). Estudiosos da 

Teoria Gerativa defendem que o processo de aquisição de uma língua acontece a 

partir da fixação de parâmetros e a variação entre as línguas é decorrente de traços 

realizados em itens do léxico, como aqueles realizados na morfologia flexional dos 
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verbos (BORER, 1984). Em razão disso, muitos pesquisadores que se apoiam na 

corrente teórica do Gerativismo têm buscado detalhar as categorias funcionais das 

línguas que abarcam alguns desses traços realizados em itens do léxico, como por 

exemplo as categorias de Tempo e Aspecto. 

Aspecto, embora constitua uma categoria linguística independente da 

categoria de Tempo, está intimamente relacionado a esta, podendo ser definido 

como as diferentes maneiras de se visualizar a composição temporal interna de uma 

situação (COMRIE, 1976). As categorias de Tempo e Aspecto podem ser estudadas 

no âmbito do gerativismo sob o prisma da aquisição da linguagem (ANDERSEN e 

SHIRAI, 1996; LESSA, 2015; SILVA, RODRIGUES e MARTINS, 2020). Destaca-se, 

porém, que, apesar de muitos estudos voltarem-se para a aquisição de Aspecto, 

parece não haver a mesma diversidade de estudos que investiguem questões 

concernentes à aquisição de Tempo. 

Diante do exposto no parágrafo anterior, traçamos como objetivo geral desta 

pesquisa contribuir para o entendimento da categoria Tempo na Faculdade da 

Linguagem. O objetivo específico da dissertação em desenvolvimento é investigar a 

aquisição de morfologias temporais no português do Brasil (doravante PB). Mais 

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

perfeito e futuro do presente, a fim de esclarecer quais traços temporais-aspectuais 

motivam o uso dessas morfologias no início do processo aquisitivo do PB. Além disso, 

buscamos identificar quais são as informações temporais que são primeiramente 

consolidadas na gramática infantil. No que diz respeito a esta apresentação, tem-se 

como objetivo expor os resultados preliminares da análise de fala espontânea de 

uma criança adquirindo o PB. 

Baseando-nos em Andersen e Shirai (1996) e Lessa (2015), formulamos a 

hipótese de que a aquisição das morfologias verbais investigadas é inicialmente 

regulada pelos traços aspectuais semânticos dos verbos, em seguida, pelos traços 

aspectuais gramaticais e, por último, por traços temporais. Além dessa, formulamos 

como uma segunda hipótese que a aquisição temporal acontece primeiramente pela 

emergência dos traços [+/-passado]. 

A fim de atingir o objetivo pretendido, este trabalho adota como metodologia 

um estudo de caso de caráter longitudinal, a partir de dados secundários de uma 

criança adquirindo o PB  extraídos de Rodrigues (2019). Em relação ao corpus 
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analisado, destaca-se que 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 entre 2016 e 2018. Além disso, as gravações foram realizadas 

no intervalo de quinze a trinta e cinco dias. 

Em relação aos resultados preliminares das análises das gravações de AC, 

observamos que a morfologia de presente simples apareceu pela primeira vez na 

gravação 1, quando AC tinha 1;11, a de pretérito perfeito na gravação 6, aos 2;02, e 

a de futuro do presente sem auxiliar, na gravação 2, aos 1;11; e, com auxiliar, na 

gravação 7, aos 2;03. Observamos ainda que a morfologia de presente simples 

aparece associada a verbos com todos os diferentes traços aspectuais semânticos 

somente na gravação 17, aos 2;08, e as de pretérito perfeito e de futuro do presente, 

somente na gravação 12, aos 2;05. Especula-se que, até as idades de 2;08 e 2;05, as 

morfologias de presente simples e de pretérito perfeito e de futuro do presente, 

respectivamente, possam ter sido motivadas não pela emergência do traço temporal, 

mas sim pelo aspecto semântico veiculado na sentença. 
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1. Introdução 

 No âmbito da imperfectividade, é possível fazer referência, por exemplo, 

a cinco tipos de informações de um evento: sua habitualidade (João geralmente 

corre), sua continuidade (João ainda corre), sua duração (João corre brevemente), 

sua prospecção (João quase corre) e sua incoação (João repentinamente corre). 

Em Cinque (1999, 2006), considera-se que essas cinco informações ou traços sejam 

nucleadas pelas seguintes projeções: AsphabitualP, AspcontinuativoP, AspdurativoP, 

AspprospectivoP e Aspincoativo(I)P. A relação de dominância entre tais projeções é: 

AsphabitualP (geralmente) > AspcontinuativoP (ainda) > AspdurativoP (brevemente) > 

AspprospectivoP (quase) > Aspincoativo(I)P (repentinamente). Sendo assim, ao fazermos 

referência em conjunto a um evento descrito ora como habitual, contínuo, durativo, 

prospectivo e incoativo em uma língua, espera-se o seguinte ordenamento de 

advérbios: geralmente (usually) > ainda (still) > brevemente (briefly) > quase 

(almost) > repentinamente (suddenly). Neste trabalho, diferenças na linearização de 

tais advérbios serão explicadas à luz da proposta de Tescari Neto (2013), que aponta 

a existência de movimentos pré-spell out (KAYNE, 1998) desencadeados pela 

necessidade de atribuição de escopo (KROCH, 1974) por advérbios em uma 

configuração especificador – núcleo. 

2. Objetivos e metodologia 

  O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a análise da 

representação mental da imperfectividade nas línguas naturais. Os objetivos 

específicos são a) analisar as realizações morfossintáticas dos aspectos habitual, 

continuativo, durativo, prospectivo e incoativo (I) e b) analisar a ordem de produção 

dos advérbios relacionados aos aspectos habitual, continuativo, durativo, 

prospectivo e incoativo (I) combinados entre si em sentenças veiculando o tempo 

presente no inglês, a fim de investigar a hierarquia desses sintagmas aspectuais. As 

hipóteses deste trabalho são: a) a morfologia mais comum para gramaticalizar, em 
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conjunto com os advérbios sob análise, no inglês, as projeções sob escrutínio é a 

morfologia progressiva, b) a linearização cinqueniana dos advérbios sob análise, 

especificamente Usually Still, Still Almost, Briefly Almost e Briefly Suddenly, faz 

disparar exclusivamente leitura de escopo progressivo 1 e c) a linerização não 

cinqueniana dos advérbios sob análise, especificamente Still Usually, Almost Still, 

Almost Briefly e Suddenly Briefly, faz disparar exclusivamente leitura de escopo 

regressivo2. A metodologia consiste na análise integral dos corpora on-line gratuito 

WebCorP eSanta Barbara Corpus of Spoken American English (doravante SBC) e na 

aplicação remota de um Teste de Escolha Forçada (doravante TEF) a vinte falantes 

nativos de inglês. 

Neste teste, tomou-se como variável dependente o tipo de leitura 

atribuída à sentença Escopo (progressivo x regressivo). Como variável 

independente, tomou-se o tipo de ordenamento apresentado nos estímulos 

Ordenamento (cinqueniano 3 x não cinqueniano 4 ). Adotaram-se as seguintes 

previsões experimentais: i) a alternativa que designa leitura de escopo progressivo 

será a única escolhida para designar o significado de sentenças com ordenamento 

adverbial cinqueniano, ii) a alternativa que designa escopo regressivo será a única 

escolhida para designar o significado de sentenças com ordenamento adverbial não 

cinqueniano. 

3. Resultados 

No WebCorp, observou-se quetanto ocorrências de linearizações 

cinquenianas (216) quanto de linearizações não cinquenianas (192) desses 

advérbios são possíveis em língua inglesa. Contudo, observou-se uma diferença de 

seis porcento entre a frequência de linearizações não cinquenianas em relação à 

frequência de linearizações cinquenianas. Essa diferença não é suficiente para 

afirmar que linearizações cinquenianas são preferidas em relação a linearizações 

 
 

1Tal termo faz referência a uma relação de escopo de advérbios na linearização diretamente prevista 
pela Hierarquia Linear Universal (doravante HLU). Por exemplo, na HLU, o advérbio “geralmente” 
antecede o advérbio “ainda” na linearização prevista. Há escopo progressivo, assim, se há uma leitura 
em que “geralmente” atribui escopo sobre “ainda + V”. 
2Tal termo faz referência a uma relação de escopo de advérbios na linearização diretamente não 
prevista pela HLU. Por exemplo, na HLU, o advérbio “geralmente” antecede o advérbio “ainda” na 
linearização prevista. Há escopo regressivo, assim, se há uma leitura em que “ainda” atribui escopo 
sobre “geralmente + V”. 
3Ordenamento previsto diretamente e categoricamente na HLU. 
4 Ordenamento não previsto diretamente e categoricamente na HLU. 
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não cinquenianas. Descartam-se as assunções de que os advérbios estudados não 

seriam combináveis em inglês por uma questão semântica e de que linearizações 

não cinquenianas destes advérbios seriam agramaticais neste idioma. 

Em relação aos dados do SBC, constatou-se que a escolha de morfologia 

progressiva em algumas das ocorrências consideradas não poderia ser explicada, 

aparentemente, por uma análise que relacionaria tal morfologia diretamente a um 

dos advérbios estudados de forma mais categórica. De forma mais geral, não parece 

ser clara, a partir dos dados analisados, a relação entre a morfologia progressiva e 

uma das projeções funcionais aspectuais que alocam os advérbios sob análise como 

seus respectivos especificadores. A partir dos resultados da inspeção de 

normalidade dos dados por um Teste de Regressão Logística Multinomial 

(EDDINGTON, 2010), não se pôde descartar a hipótese nula de que não haveria uma 

relação direta e categórica entre o tipo de advérbio e o contexto morfológico de 

presente simples ou progressivo. A primera hipótese foi, assim, refutada. 

Nos resultados do TEF, constatou-se, a partir de um total de 20 respostas, que, 

nas linearizações cinquenianas Usually Still, Still Almost, Briefly Almost e Briefly 

Suddenly, houve, respectivamente, os seguintes índices de leituras de escopo 

progressivo: 10, 19, 3 e 6. Em linearizações não cinquenianas, como Still Usually, 

Almost Still, Almost Briefly e Suddenly Briefly, houve, em um total de 20 respostas, 

respectivamente, os seguintes índices de leituras de escopo regressivo: 12, 9, 14 e 

18. Por meio da aplicação de um Teste de Regressão Logística Binomial aos dados 

do TEF, observou-se que só houve correlação significativa nos seguintes contextos: 

1) ordenamento Still Almost como preditor de leitura de escopo progressivo (p-valor 

= 0,004), 2) contraste Still Almost e Almost Still relacionado à leitura de escopo 

progressivo (p-valor = 0,014) e 3) ordenamento Briefly Almost como relacionado à 

leitura de escopo progressivo (p-valor = 0,006). Para as leituras de escopo 

regressivo, observou-se que só houve correlação significativa nos seguintes 

contextos: 1) na diferença entre as ocorrências de escopo regressivo presente nas 

linearizações Still Almost e Almost Still e 2) na influência do ordenamento Suddenly 

Briefly sobre a veiculação da leitura de escopo regressivo. As segunda e terceira 

hipóteses foram, assim, refutadas. Parece haver correlação significativa, assim, 

entre alguns dos ordenamentos estudados e a atribuição de leituras de escopo. 

Dessa forma, interpreta-se que, para derivar uma sentença como Mark still almost 
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passes the exam (Mark ainda quase passa no exame), em que há ordenamento 

cinqueniano e leitura de escopo progressivo, há: i) soldagem de uma projeção 

criterial associada ao aspecto prospectivo, ii) checagem do traço de prospecção por 

meio de movimento de passes the exam Mark até o especificador de AspprospectivoP, 

iii) soldagem de uma projeção AdvprospectivoP com o advérbio almost em seu 

especificador, iv) soldagem de AspcontinuativoP, v) checagem do traço de 

continuatividade em posição de especificador dessa projeção por meio de 

movimento de almost passes the exam Mark, vi) soldagem de AdvcontinuativoPe vii) 

extração do sujeito Mark por meio da projeção SubjP, que deve ser soldada acima da 

projeção mais baixa de tempo, a TanteriorP (CINQUE, 1999). Para derivar uma 

sentença como Mark almost still passes the exam (Mark quase ainda passa no exame), 

com ordenamento não cinqueniano e leitura de escopo regressivo, entende-se que 

os passos seriam inicialmente os mesmos, porém haveria subextração de still passes 

the exam, que não checou em si um traço criterial, e movimento do restante dos 

constituintes (Mark almost) a uma projeção WP. 
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Aquisição de categorias aspectuais no 

português do Brasil: um estudo de caso 
 

Autora: Nayana Pires da Silva Rodrigues 

Orientadora: Adriana Leitão Martins 

 

 
Aspecto é definido como as diferentes formas de se visualizar a constituição 

temporal interna de uma situação (COMRIE, 1976). Cinque (1999) propõe uma série 

de 17 sintagmas aspectuais presentes em nossa gramática mental, dentre eles, os 

aspectosrepetitivo, acelerativo, terminativo, continuativo, imperfeito, retrospectivo, 

aproximativo, prospectivo e completivo, os quais serão abordados nesta pesquisa. 

Esses aspectos são definidos a seguir (CINQUE, 1999). 

1. O aspecto repetitivo caracteriza uma situação que foi realizada 

repetidamente, como podemos verificar em “Guilherme leu ‘O Senhor dos 

Anéis’ de novo”; 

2.O aspecto acelerativo caracteriza uma situação que foi realizada 

rapidamente, como podemos verificar em “Fátima comeu o bolo 

rapidamente”; 

3. O aspecto terminativo caracteriza uma situação que atingiu um ponto final, 

embora esse não seja necessariamente o seu ponto final natural, como 

podemos verificar em “Manuel parou de fazer dietas malucas”; 

4.O aspecto continuativo caracteriza uma situação que ainda não atingiu seu 

ponto final, como podemos verificar em “Isabel continua estudando 

cinema”; 

4. O aspecto imperfeito caracteriza uma situação com ênfase em um de seus 

pontos internos, como podemos verificar em “Adriana sempre vai ao cinema 

sozinha”; 

5.O aspecto retrospectivo caracteriza uma situação que ocorreu 

recentemente, como podemos verificar em “Karina acabou de chegar em 

casa”; 

6.O aspecto aproximativo caracteriza uma situação que ocorrerá em breve, 

como podemos verificar em “A pandemia vai acabar logo logo”; 
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7.O aspecto prospectivo caracteriza um ponto antes do início de uma 

situação, como podemos verificar em “Geovana quase caiu da escada”; 

8.O aspecto completivo caracterizaque um processo télico está completado, 

ou seja, que atingiu o seu ponto final natural, como podemos verificar em 

“Sofia terminou de comer a maçã”. 

 
Para tais categorias, Cinque (1999) propõe a seguinte hierarquia estrutural: 

 

... AspHabitualP > AspTardioP (ou Finalmente) > AspPredisposicionalP > 

AspRepetitivo(I)P      >      AspFrequentativo(I)P > ModVolucionalP > 

AspAcelerativo(I)P > AspTerminativoP > AspContinuativoP > AspImperfeitoP 

> AspRetrospectivoP > AspAproximativoP > AspDurativoP > AspProgressivoP > 

AspProspectivoP > AspInceptivoP > ModObrigaçãoP > ModHabilidadeP > 

AspFrustrativo/successoP > ModPermissãoP > AspConativoP > 

AspCompletivo(I)P > VoiceP > AspAcelerativo(II)P > AspInceptivo(II)P > 

AspCompletivo(II)P > AspRepetitivo(II)P > AspFrequentativo(II)P ... 

 
Esta pesquisa pretende utilizar dados de aquisição de linguagem para 

entender como as categorias funcionais de aspecto encontram-se organizadas em 

nossa representação sintática. Para tanto, partimos da premissa, proposta por 

Guilfoyle e Noonan (1992), de que as categorias funcionais mais acima na hierarquia 

estrutural da sentença são adquiridas posteriormente àquelas mais abaixo nessa 

hierarquia. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em contribuir para o entendimento 

das categorias funcionais de aspecto. O objetivo específico é investigar como ocorre 

a aquisição morfossintática dos tipos de aspecto repetitivo, acelerativo, terminativo, 

continuativo, imperfeito retrospectivo, aproximativo, prospectivo e completivo 

propostos por Cinque (1999) no português do Brasil (doravante PB). Como hipótese, 

assumimos que a realização morfossintática dos aspectos propostos por Cinque 

investigados nesta pesquisa na produção de uma criança adquirindo o português do 

Brasil emerge seguindo a ordem hierárquica dos sintagmas a eles relacionados na 

hierarquia estrutural, sendo produzidos primeiramente os aspectos alocados em 
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sintagmas mais baixos e posteriormente aqueles alocados em sintagmas mais acima 

dessa hierarquia. 

Como metodologia da pesquisa de Doutorado em andamento, coletam-se 

dados de produção espontânea e semiespontânea de seis crianças adquirindo o PB. 

Para esta apresentação especificamente, analisam-se dados de fala espontânea de 

uma dessas crianças, denominada AC, cuja coleta de dados foi realizada no período 

em que a criança tinha de 1 ano e 11 meses, em que ela se encontrava na fase de 

transição jargão/uma palavra, a 3 anos e 8 meses, em que ela se encontrava na fase 

de combinações múltiplas (RODRIGUES, 2019). As gravações foram feitas com um 

gravador acoplado a um celular dentro da casa da criança e foram realizadas no 

intervalo de 15 a 35 dias, no máximo, com duração média total de 1 (uma) hora. 

Foram realizadas 33 (trinta e três) gravações, que foram posteriormente transcritas 

de forma similar à produção da criança, aproximando-se de uma transcrição 

fonética em alguns momentos. 

Para a análise dos dados, foram consideradas as realizações das morfologias 

e dos advérbios/expressões adverbiais utilizados em contextos de veiculação dos 

aspectos investigados nesta pesquisa. Consideramos que tais realizações seriam 

indícios de que o conhecimento linguístico das categorias aspectuais 

correspondentes teria sido adquirido ou estaria em processo de aquisição. 

Como resultados preliminares, destacamos que as primeiras produções de 

algum dos aspectos investigadosocorreram somente a partir da gravação 6, quando 

AC estava com 2 anos e 2 meses. Até a gravação 8 (AC com 2 anos e 4 meses), 

encontramos um total de 52 produções de algum dos aspectos investigados. Todas 

essas produções foram classificadas como veiculadoras de aspecto imperfeito. 
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Focalização morfológica: uma análise 
translinguística 
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O presente trabalho propõe uma análise translinguística acerca do fenômeno 

da focalização morfológica. Embora o tema da focalização seja largamente debatido 

na literatura gerativista (CHOMSKY, 1972; É KISS, 1998; JACKENDOFF, 1974; 

LAMBRECHT, 1994; RIZZI, 1997; ROCHEMONT, 1986), poucos trabalhos têm se 

dedicado a uma análise translinguística do fenômeno baseando-se em um conjunto 

heterogêneo de línguas. Uma vez que o objetivo principal da Gramática Gerativa é 

entender o funcionamento da linguagem humana enquanto aparato geneticamente 

herdado, uma análise baseada na comparação de línguas tipologicamente diferentes 

se faz mais do que necessária. Além disso, o modelo teórico da Morfologia 

Distribuída (HALLE & MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997, inter alia), adotado por 

nós, carece de análises dedicadas à manifestação morfológica da categoria foco, e 

nosso trabalho busca preencher essa lacuna nos estudos. 

O foco pode ser manifestado através de expedientes sintáticos, prosódicos ou 

morfológicos. Neste último caso, há a inserção de um elemento morfológico, preso 

ou solto, que marca o constituinte focalizado. Além disso, percebemos que, em 

algumas línguas, é obrigatório o movimento do foco para a periferia da sentença. 

Dessa forma, acabamos com quatro estratégias de marcação morfológica de foco: 

(1) morfema preso sem movimento; (2) morfema livre sem movimento; (3) 

morfema preso com movimento; e (4) morfema livre com movimento. Nossa tese 

aborda um exemplar de língua para cada uma dessas estratégias, como se pode ver 

nos exemplos abaixo (o morfema de foco está em negrito): 

 
(1) Morfema preso sem movimento (Aymara) 

Maria-x khiti-ru-s t’ant chur-i? 

Maria-TOP quem-ALL-WH pão dar-3SG? 

“Para quem Maria deu o pão?” 
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Maria-x wawa-ru-w t’ant chur-i 

Maria-TOP bebê-ALL-FOC pão dar-3SG 

“Maria deu o pão PARA O BEBÊ” (KLOSE, 2015: 68-69) 

 
(2) Morfema livre sem movimento (Persa) 

 

Mæn ke ketab-o be Ali ne-midæm 

1SG FOC livro-OBJ PREP Ali NEG-dar.1SG 

‘EU não dei o livro para Ali’ 
 
 

Mæn ketab-o ke be Ali ne-midæm 

1SG livro-OBJ FOC PREP Ali NEG-dar.1SG 

‘Eu não dei O LIVRO para Ali’ 

(FATAHI et al., 2013: 176; glosas adaptadas) 
 

(3) Morfema preso com movimento (Karitiana) 

him Ø-a-ta-ompong-Ø osiip 

presa 3-FOC-DECL-atordoar-NFUT osiip 

‘Osiip atordoou A PRESA’ (STORTO, 2014: 173; glosas adaptadas) 

 
(4) Morfema livre com movimento (Yorubá) 

 

Tolu ni o je isu 
‘Tolu’ FOC 3.SG ‘comer’ ‘inhame’ 
TOLU comeu inhame. 

 
Obe 

 
ni 

 
Bola 

 
se 

‘sopa’ FOC ‘Bola’ ‘cozinhar’ 
Bola cozinhou SOPA.(AYODELE et al, 2018: 72) 

 
Nossa tese tem por objetivo apresentar uma abordagem unificada para a 

focalização morfológica. Partindo do pressuposto de que há apenas um traço [+foco] 

e que o foco, por ser quantificacional, envolve movimento para o CP, propomos que, 

nas línguas de foco morfológico, o morfema de foco ou é um operador que realiza 

esse traço adjungindo-se ao DP ou ao V (no caso de focalização verbal), de modo que 

os elementos dentro de seu escopo compreendem o foco da sentença, ou é resultado 

da aplicação de processos morfofonológicos situados em PF, ao passo que o 

movimento para CP pode se dar antes ou depois de Spell-Out (explicando a 

existência de línguas em que há movimento versus línguas nas quais o foco 
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permanece in situ). Assim, o seguinte esquema geral (em LF) poderia ser aplicado a 

todos os dados de focalização: 

 

(5) FocP 
e i 

DPi Foc’ 
2 2 

DP  fP Focº  ... 

[+foc]  2 
A partir desse ponto de vista,...as difetrienças entre as várias formas de 

focalização morfológica podem ser resumidas a (i) movimento do foco ocorrendo 

antes ou depois do Spell-Out ou (ii) operações em PF que podem se encaixar no que 

Embick e Noyer (2007) chamam de morfologia ornamental, definidas pela inserção 

de nós ou traços dissociados, não interpretáveis em LF. 
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Interrogações sobre nominalizações 
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Neste trabalho, levantamos alguns questionamentos sobre a estrutura 

subjacente das nominalizações, trazidos à tona a partir da investigação de nominais 

em -ção do português do Brasil. Para isso, adotamos o arcabouço teórico da 

Morfologia Distribuída (MD) (HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997), que 

estabelece que palavras são formadas por mecanismos sintáticos. 

Desde Remarks, os estudos sobre nominalizações potencializaram-se. Nesse 

artigo seminal de Chomsky (1970), o que está em questão é são os chamados 

nominais derivados, como “the growth of tomatoes”. Com o modelo de gramática 

disponível, havia duas hipóteses possíveis: ou esses sintagmas nominais eram 

transformações de sentenças da estrutura profunda– nesse caso, “tomatoes grow” – 

ou eles eram formados, já nas regras de base, como nomes. Chomsky lista diversos 

argumentos sobre essa questão empírica. Sua conclusão, de que esses sintagmas 

nominais não podem ser derivados de sentenças, acabou resultando na adoção, pelo 

mainstream da Linguística Gerativa, da hipótese lexicalista, de que há um módulo na 

arquitetura gramatical– o léxico – com regras específicas de formação de palavras. 

E é nesse componente em que estão as idiossincrasias das línguas, em oposição à 

regularidade da sintaxe. 

Um dos problemas dessa proposta, contudo, é o elevado número de 

homonímias que ela provoca, o que é evidenciado pelo par em (1), com 

nominalizações com leitura de evento e de resultado, respectivamente. 

 
(1) a. A separação do casal levou seis meses para ser concluída. 

b. A separação do casal foi assinada ontem. 

(MELO, 2021: 15) 
 
 

A MD oferece uma alternativa: a hipótese construcionista. Segundo ela, 

palavras e sentenças são ambas formadas utilizando o mesmo conjunto de regras 

sintáticas. Para Marantz (1997), o estabelecimento de um módulo específico para 
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formação de palavras apenas cria problemas, sobretudo em relação à noção óbvia 

de que o limite de palavras não se confunde com o limite de aplicações de regras 

especiais, sejam semânticas ou fonológicas. 

Tomando esse embasamento teórico, a alternância que ocorre em (1) é um 

epifenômeno; o que há é ambiguidade estrutural: os nomes repercutem de modo 

distinto na sintaxe porque possuem distintas estruturas subjacentes. Nesse sentido, 

Alexiadou (2001), Borer (2003, 2013) e Roy e Soare (2013) defendem que apenas 

os nominais de evento são derivados de verbos, de cujas camadas funcionais herdam 

aspectualidade e estrutura argumental. 

De modo contrário, seguindo as propostas de estrutura de Polakof (2013) 

para o espanhol, de Camargos (2016) para o tenetehára e de Aquino (2019) para o 

português brasileiro, defendemos em Melo (2021) que os nominais de resultado 

também são deverbais; eles possuem, afinal, morfemas tipicamente verbais, como a 

vogal temática em (2a) e os morfemas -iz- em (2b) e -fic- em (2c): 

 

(2) a. Eu recebi sua arguição. 

b. A menina baixou a atualização. 

c. Aquela edificação é altíssima. 

(MELO, 2021: 50) 
 
 

A diferença entre os nomes de evento e de resultado não está, portanto, na 

presença ou ausência de estrutura verbal. Na verdade, propomos que, no segundo 

caso, há alossemia contextual (MARANTZ, 2013), de modo que o morfema verbal 

seja interpretado como semanticamente nulo, conforme (3): 

 
(3) a. Nome de evento b. Nome de resultado 
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Aqui, apresentamos algumas lacunas dessa proposta, que colocam em xeque 

até mesmo se os nominais de evento devem, necessariamente, derivar de verbos. 

Em primeiro lugar, nem sempre as nominalizações eventivas contam com morfemas 

verbais, o que é claro na oposição “a destruição da cidade” e “a construção da cidade” 

– este que não conta sequer com vogal temática. 

Há, ainda, casos de nominalizações que não apresentam qualquer 

contraparte verbal: 

 
(4) a. Durante a preleção, o técnico foi mal educado. 

b. Depois da ereção, o casal ficou satisfeito. 

 

E, por fim, há nominalizações que não somente não são derivados de verbos, 

mas formam-nos, como indica a presença do alomorfe -cion-: 

 

(5) a. Após a seleção dos jogadores pelo técnico 

= o técnico selecionar os jogadores 

b. Durante a solução do problema 

= solucionar o problema 

(MELO, 2021: 58) 
 
 

As perguntas que ficam, então, são as seguintes: 

(i) Qual é a origem da estrutura argumental e da aspectualidade desses 

nomes, já que elas não são herdadas de um verbo base? 
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(ii) Se essas propriedades podem ser inerentemente nominais, por que a 

leitura eventiva não está disponível em casos como “Após a função do 

controle (= funcionar o controle)” e “Durante a proporção da comida 

(= proporcionar a comida)” (MELO, 2021: 59)? 
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       Variação e sintaxe gerativa em visão                                      

   minimalista: Uma proposta de                 

   contribuição aos estudos de variação                                

   intralinguística em área Tikuna 

 
      Autor: Bernabé Bitencourt Serra 

Orientadora: Marília Lopes da Costa Facó Soares 
 

 

A proposta contida nesta apresentação tem como seu ponto de partida 

Soares (2001), um dos primeiros trabalhos voltados para o campo das línguas 

indígenas no Brasil que aponta o estudo da variação linguística como uma 

necessidade inserida no conjunto das possibilidades de investigação nascidas em 

um quadro de teria formal. Ao resgatar SOARES (2001), buscamos contribuir para o 

estudo da variação intralinguística em área Tikuna, situando-nos no quadro da 

Teoria de Parâmetros e Princípios em uma visão minimalista. Consideramos a 

variação em termos de possibilidades gramaticais e traçamos o caminho para a 

verificação das possibilidades de existência de diferentes opções de estrutura 

aceitas dentro da língua, tal como essas opções se revelariam em determinadas 

comunidades de fala existentes em aldeias tradicionais no interior da grande área 

ocupada pelo povo Tikuna. Entre os temas de sintaxe investigados e relativos a 

diferentes opções de estrutura na língua Tikuna (língua tonal, de difícil classificação 

genética e falada em três países - Brasil, Peru e Colômbia), focalizamos aqui o Tempo, 

a possibilidade ou não de concordância, na língua em questão, entre o Tempo de 

uma oração matriz e aquele da oração encaixada, além de considerarmos a negação 

e sua interação com o Tempo. 

 
1. Temas investigados e argumentos em favor de sua análise conjunta 

Buscamos justificar a escolha dos temas mencionados pelo seu próprio 

entrelaçamento em termos teóricos e em resultados já alcançados relativamente à 

língua Tikuna, conforme as subseções a seguir. 
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Tempo e concordância temporal entre oração matriz e oração encaixada 

Na língua Tikuna, a marcação temporal está ausente da morfologia verbal 

(SOARES 2005, 2007, 2017). Ao retomar questões abertas em Soares (2005), o 

principal objetivo de Soares (2017) foi verificar a existência ou não de 

sequenciamento temporal (SOT) e, consequentemente, as possibilidades da anáfora 

temporal nessa língua, isto é: a possibilidade de dependência do tempo do evento 

de uma oração subordinada em relação ao tempo de uma oração subordinante 

(matriz/principal). Como Soares (2017) adota a visão de SOT elevado à condição de 

parâmetro, considera dois grupos de línguas, para a localização do Tikuna: aquelas 

línguas que exibem SOT (SOT languages) e as que não o fazem (non SOT languages). 

Seus resultados mostram que a relação entre orações em Tikuna envolve um tempo 

específico, isto é, um tempo que não é formalmente dependente do tempo de uma 

oração mais alta, e apontam para o Tikuna como uma língua que não exibe SOT. Para 

chegar a tais resultados, a autora mencionada considera, entre as características 

sintáticas examinadas, as construções em adjunção introduzidas por partículas 

afetadas pelo Tempo, os elementos que, fora do verbo, se encontram regularmente 

ao alcance do Tempo na sentença e a relação, via escopo, entre quantificadores e 

Tempo. 

Tempo e negação 

Na relação entre esses dois temas, apresentam-se as possibilidades da 

convivência da negação, em uma mesma sentença, com fatos do Tempo e da relação 

entre quantificadores e negação. 

 
2. Corpus 

Os dados utilizados neste trabalho resultam de produção oral espontânea, 

isto é, são dados positivos, que podem ser confrontados com dados negativos 

(relativos ao que é agramatical na língua focalizada). 
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Construções com verbos seriais em 

Wa’ikhana (Tukano Oriental) 
 

Autora: Bruna Cezario 

Orientadores: Kristine Stenzel e 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 & DIXON, 

2006: 1). Verbos seriais são muito produtivos e bem reconhecidos nas línguas 

Tukano Oriental (STENZEL, 2007: 275); nestas línguas, duas (ou mais) raízes podem 

formar uma única palavra verbal. Nos dados abaixo podemos ver que existe uma 

sequência de raízes que recebe um morfema verbal ao final: em (1) -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 analise será a Gramática de Construções 

(GOLDBERG 1995, 2006; CROFT 2001; BYBEE 2010; TRAUGOTT & TROUSDALE, 
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2013) – modelo teórico cujo princípio básico é a ideia de que construções 

(pareamentos simbólicos de forma e significado) são as unidades básicas de uma 

língua (GOLDBERG, 1995). Para essa teoria, o conhecimento linguístico do falante 

seria um complexo inventário estruturado de construções gramaticais, “contendo 

milhares de unidades simbólicas (isto é, construções gramaticais) de todos os tipos: 

de palavras a padrões entoacionais, passando por esquemas morfológicos, 

estruturas sintáticas semipreenchidas e padrões sintáticos inteiramente abertos”  

(PINHEIRO, 2016: 29). 

Serializações com verbos de movimento são muito produtivas em Wa’ikhana, 

assim como em outras línguas da família Tukano Oriental. 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 a relação dessa construção com outras na língua que também apresentam 

verbos de movimento. 
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Acento e tom na língua Wa’ikhana 

(Tukano Oriental) 
 

        Autor: Heitor Rui de Araújo Picanço 

       Orientadores: Kristine Stenzel e Thiago Chacon 

 

 

Na descrição e análise de sistemas sonoros representantes da Família 

Tukano, os autores se dividem entre abordagens tipicamente tonais, e. g., Ramirez 

(1997[2019]), Gomez-Imbert (2001) e Farmer (2011), abordagens conjuntas de 

tom e acento, v. g., Silva (2012), abordagens “mistas”, tonais e métricas, e. g., Gomez- 

Imbert e Kenstowicz (2000), e aquelas de cunho acentual (e tom?), a exemplo de 

Barnes (1996). Em que pese o crescente interesse nos últimos anos quanto à 

tessitura prosódica das línguas Tukano e o aprofundamento do conhecimento da 

gramática fonológica dessas línguas, ainda se ressente de trabalhos que alcancem 

níveis prosódicos mais amplos e se debrucem sobre os fenômenos e propriedades 

fonéticas/fonológicas envolvendo acento, tom ao nível da palavra gramatical e da 

palavra fonológica e que relacionem, para tanto, a estrutura social do grupo étnico 

e, por fim, ultrapassem a maneira tradicional de se traçar 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 exemplifica com a raiz Wa’ikhana peje “ser muito” e a 

construção serializada peje + kɨó “lit. ter muitas posses”, alvo de declinação 

entoacional: 
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(1) a. A B b. 

µ µ ( * • ) linha 1 

( * * ) linha 0 

 
p e  j e - (ˈpe . je) 

[pɛ́jɛ̀] 

 
c. A B B A A B 

   
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ 

 
 

p e  j e + k ɨ o + d i + k i + d o → p e j e + k ɨ o + d i + k i + d o 

/péje#kɨó-di-ki-do/ 

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, sem que suas fronteiras sejam plausivelmente 

delimitadas na hierarquia prosódica e no componente morfológico. 

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, 

 
 

1 Abreviações: COP = cópula; COL = coletivo; EVD = evidencial; M = masculino; NEG = negativo; NMLZ 

= nominalizador; PL = plural; SG = singular. 
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2000); em Retuarã, a terceira pessoa do plural acumula distinção dêitica “ı͂ʔrã́” 

<próximo> vs “ı́ʔ͂ rã” <distante>, com o deslocamento acentual (STROM, 1992, p. 13- 

14). 

Este trabalho se detém na descrição e análise dos aspectos prosódicos de 

acento e tom 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 à palavra prosódica e suas fronteiras. Os padrões e fenômenos 

prosódicos inerentes serão investigados à luz da Fonologia Autossegmental 

(GOLDSMITH, 1990; KENSTOWICZ, 1994), Fonologia Métrica (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 ao presente momento, e por corpora a serem coletados na cidade 

de São Gabriel da Cachoeira, município do estado do Amazonas. 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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Empréstimo e Adaptação: presença de 
palavras do português, espanhol e 
Nheengatu no Tikuna 

 

Autor: Osias Guedes Alberto 

Orientadora: Marilia Lopes da Costa Facó Soares 
 
 

1. Introdução 

Esta pesquisa trata de empréstimo linguístico, no que se refere à introdução, 

em uma determinada língua, de elementos linguísticos provindos de outras línguas, 

como por exemplo, termos tecnológicos, culinários, termos para objetos de usos, 

(ferramentas, utensílios, acessórios e vestimentas). No Tikuna, são muitas as 

palavras emprestadas que estão em uso no sistema linguístico. Esses termos, na 

maioria das vezes, passam despercebidos por falantes que os usam, principalmente 

quando os itens lexicais passaram por alguma alteração ou modificação nas suas 

estruturas fonológicas, incluída a parte prosódica. 

Neste trabalho em curso, não tratamos apenas do uso desses tipos de 

recursos linguísticos, pois, segundo a nossa hipótese, não é por acaso que esse tipo 

de influência se instala e envolve uma comunidade tradicional. Para entendermos 

melhor esta questão, é importante também focalizar o contexto histórico do povo 

desde a entrada da sociedade ocidental, seguida pela predominância dos próprios 

brasileiros sobre os povos originários. Como consequência, nos dias atuais, com 

essa predominância, os próprios povos nativos em algumas regiões (por exemplo, 

no Alto Solimões) estão se submetendo ao dogma religioso, sobretudo, o das igrejas 

protestantes. 

2. Hipóteses 

Quando se fala de empréstimos de palavras numa língua, isso reflete também 

a sociedade, a política e o poder. Seguindo a mesma linha de pensamento, o termo 

empréstimo, no curso linguístico, é nada mais do que sinônimo de influência entre 

as línguas de diferentes povos, como é possível entender a partir dos seguintes 

pontos: I) as palavras são adquiridas por falantes nativos através do contato com os 

homens da comunidade de chegada, II) os falantes da comunidade tradicional, pela 

necessidade de entender o nome de objetos peculiares daquele grupo, adquirem as 
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palavras que não faziam parte de suas vivências, III) as pessoas, ao se deslocarem 

das suas comunidades tradicionais para a, cidade, necessariamente empregam a 

língua dos outros, principalmente, nas instituições governamentais, IV) os mais 

jovens, ao saírem de suas comunidades devido ao estudo, ao longo de um tempo 

mudam seu comportamento linguístico. 

Diante desses fatores, não podemos dizer que as palavras da língua da 

comunidade de chegada vão fazer a reestruturação vocabular da língua alvo. Muito 

pelo contrário, os elementos fonológicos da língua alvo é que fazem os itens lexicais 

da língua de chegada se reestruturarem, logo após, quando esses itens lexicais vêm 

a passar por esse processo de reestruturação. Aquelas palavras que se 

incorporarem, fonologicamente, na língua, podem fazer parte do componente lexical 

da língua do povo nativo; por outro lado, aquelas que não passarem por esse 

domínio fonológico não podem entrar nesse componente da língua, sendo apenas 

usadas ou faladas da mesma forma que em suas origens (apenas ocorre code 

switching). 

3. Bases teóricas 

Nesse panorama, quando o empréstimo linguístico de uma forma acontece 

em um espaço em que, sobretudo, as pessoas entram em contato, o povo nativo que 

aí habita, não sofreu, a princípio, pressão ou domínio linguístico (THOMASON & 

KAUFMAN, 1988), (THOMASON, 2001). Ou seja, aquele povo nunca se deixou 

submeter por aqueles que tentaram massacrá-lo com suas intenções dogmáticas, 

isto é, aquilo que se diz a respeito; dizimar, desvalorizar, inviabilizar a realidade de 

um povo existente com sua respectiva cultural. 

4. Objetivos 

Neste trabalho, temos como nosso objetivo geral analisar este fenômeno na 

língua indígena Tikuna. 

a. No primeiro momento, procuraremos verificar os empréstimos de 

itens lexicais do português, espanhol não adaptados na língua, mas que são 

usados ou faladas pelos Tikuna da mesma maneira que em suas origens (code 

switching). 

b. Verificaremos a adaptação fonológica em relação a epêntese nas 

sílabas complexas e sílabas em coda no português ou no espanhol quando 

introduzidos no Tikuna. 
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c. Analisaremos a adaptação fonológica em relação a 

substituições segmentais. 

d. Analisaremos a adaptação fonológica por apagamento 

segmental no Tikuna. 

e. Verificaremos os itens lexicais que se adaptam 

prosodicamente ao Tikuna. 

Fala-se de palavras prosódicas em relação a empréstimos lexicais quando 

acontece a perda de acento silábico em palavras, ao serem essas introduzidas na 

língua de um outro grupo linguístico. Por exemplo, verificamos em Alberto (2021, 

p. 55) que as palavras do português, ao serem falados pelos falantes nativos do 

Tikuna, perderam os seus ritmos ou padrões acentuais; assim, esses itens lexicais 

ganharam um ritmo padrão do Tikuna, que é tonal. 

Além disso, focalizaremos também o empréstimo das palavras do 

Nheengatu (Língua Geral Amazônica), que é mais antigo do que os empréstimos do 

português e espanhol, que ainda não foi estudado ou verificado nas pesquisas 

anteriores. 

5. Metodologias 

Para que este projeto se concretize, aqui, adotaremos uma metodologia 

quantitativa. Será feita uma investigação semiestruturada com construção de 

materiais para estudo de campo e exame com os colaboradores, com coleta de dados 

necessários para análise. 

Para finalizar, os dados que serão obtidos durante a investigação serão 

analisados por este pesquisador através dos áudios e transcrições. Além disso, o 

mais importante será a submissão ou qualificação do corpus durante o 

desenvolvimento deste estudo. 
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Dicionarização na língua waiwai: 

proposta de um Dicionário temático 
 

Autora: Simone Cristina Menezes Martins 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 
 

“Há muito tempo, os povos indígenas enfrentam vários entraves para a 

manutenção e fortalecimento de suas culturas e línguas. É fato que ao longo deste 

tempo, após muita luta pelo reconhecimento dos direitos indígenas, estes vêm 

buscando formas de valorização e fortalecimento da língua. Um meio encontrado foi 

a conquista de escolas criadas dentro das próprias aldeias. Uma segunda opção 

deste fortalecimento das línguas, foi por meio de iniciativas relacionadas à 

documentação e registro seja ele escrito ou audiovisual dos saberes e da língua 

destes povos. É fato corrente, em termos mundiais, a preocupação de muitos 

linguistas com um número considerável de línguas em perigo de extinção. Estima- 

se um total de 7000 línguas faladas no mundo, das quais aproximadamente a metade 

não mais será falada após algumas gerações, que não estarão mais sujeitas a adquiri- 

las como primeira língua. São estas as chamadas “LINGUAS AMEAÇADAS DE 

EXTINÇÃO”. São línguas minoritárias, faladas por um pequeno grupo de falantes 

alocados em comunidades isoladas. São muitos os fatores – de ordem natural, 

econômica, política, social e cultural – que acarretam a marginalização dessas 

pequenas sociedades, cujos falantes, estando sob pressão, acabam por adotar a 

língua de dominação. O silenciamento das línguas não é isento de consequências: 

perde-se a língua e perde-se o principal fator de constituição da identidade de um 

povo. A língua guarda saberes milenares, lendas, crenças, valores éticos e morais. 

Constitui a identidade de cada um e a relação de alteridade. Logo, quando se investe 

num trabalho de salvaguarda linguística, investe-se num trabalho político de 

preservação da memória não só de um grupo minoritário, mas de toda uma nação”.  

(SOUZA, 2020a e 2020b) 

É o investimento em ações afirmativas em torno de uma política de 

preservação, ao se buscar, a partir dos estudos implementados, a confecção de duas 

tecnologias básicas ao estudo de qualquer língua: o dicionário e a gramática, ambos 

definidos pelo linguista SylvainAuroux (1992) como os dois grandes instrumentos 
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tecnológicos desenvolvidos na área das Ciências Humanas. Devido à relação 

dialética com a identidade, a linguagem e sua renovação desempenham fundamental 

papel na preservação de comunidades nativas. A perda de uma língua ancestral 

representa, neste contexto, a perda do que se é. Mary Lou Fox, nativa ojíbua, disse:  

sem a língua, nós somos corpos quentes sem vida. A afirmação e o fortalecimento 

das línguas indígenas iniciariam uma política de valorização dos nativos 

pertencentes ao território. Uma vez que não se trabalha a favor de tal fortalecimento, 

não há promoção do prestígio pelos índios na sociedade. Nesse sentido, o projeto 

busca investir na preservação da língua waiwai, com a proposta de consecução de 

um dicionário diferenciado, contextualizado com a realidade dos povos WaiWai, 

separado por temas: termos de parentesco, entre outros e depois o apanhado 

etnográfico. 

Em 2015, na minha 1ª viagem à Aldeia Mapuera, onde conheci o povo WaiWai, 

eu carregava na mala meu material de trabalho, roupas, comidas, lanternas, 

repelentes, redes de selva, câmeras fotográficas e um telescópio; além disso, uma 

bagagem extra e bastante abstrata, cuja sensação era de peso e importância bem 

mais expressivos que a materialidade do conhecimento: uma miscelânea de 

sentimentos; a ansiedade era o meu maior peso naquele momento e a justificativa, 

já escrevera Marcel Proust, “a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em 

procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos” e esta viagem em específico,  

seria, pelo meu olhar, excursionar num universo (ainda) silencioso de significações, 

mas cheio de novos sentidos ao meu parco, mas curioso lugarejo intelectual, onde 

se abrigavam emaranhados de fios, que aos poucos fui tecendo, à medida de cada 

passo ainda pueril rumo à Aldeia. A sensação de estranhamento naquele momento 

era enorme, no entanto, aproveitei o ensejo para traçar uma lista de possíveis 

descobertas e metas interiores ainda embrionárias, todavia, repletas de 

movimentos prontos para serem fecundados. Neste despertar dos meus novos 

conhecimentos e do que eu já supunha naquele primeiro momento, os indígenas 

mais me ensinariam do que eu ensinara. Já somam 6 anos desde o 1º contato direto 

dentro da comunidade indígena da Mapuera. Com eles fiz passeios pela aldeia, visitei 

vários lares e ouvi, registrei inúmeras histórias de pássaros encantados, florestas 

que falavam, rios que viravam ruas e ali pude perceber que aquele rio Mapuera 

também seria a minha rua, para construir minha dissertação e continuar meus 
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estudos numa nova etapa, cujo espaço agora ocupo – o doutorado, com a pesquisa 

para confecção da tese, cujo título é a Dicionarização na Língua WaiWai, organizada 

por temas (já supracitados), que será uma aliada não só no ensino da língua materna, 

mas no fortalecimento desta.Vale dizer que o dicionário de língua portuguesa tem 

exercido importante papel no processo de ensino/aprendizagem na escola. Por 

conta disso, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 2001, tratou de adicioná- 

lo ao material didático fornecido pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), 

criado em 1985, com o intuito de analisar, escolher e distribuir gratuitamente livros 

para alunos do ensino fundamental das escolas públicas. Neste contexto, foram 

criados três modelos de dicionários, categorizados como tipo 1, focados ao ensino 

básico e fundamental, tipo 2,os quais são destinados a turmas em processo de 

desenvolvimento da língua escrita, e o tipo 3, no entanto, estes dicionários foram 

criados para o ensino da Língua Portuguesa e focados para um público que não é o 

indígena. Levando em consideração este mesmo fio condutor dos dicionários do 

PNDL, pensei em desenvolver um dicionário de estudo, organizado por temas, 

pautado naqueles denominados pelo PNDL de Dicionários do tipo 2,haja vista que 

na Mapuera os alunos começam a ter contato com este material em língua 

portuguesa a partir do 6º ano, que é quando já estão alfabetizados na línguamaterna 

– waiwai e iniciam o processo de aprendizagem da segunda língua – a 

portuguesa.Vale ressaltar que segundo Martins (2020),a Escola na Aldeia existe 

desde 1976 e, naquela época, os professores eram todos indígenas moradores da 

aldeia e tinham apenas o ensino fundamental incompleto. Hoje, com o projeto 

desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC-PA e pela 

Universidade do Estado do Pará – UEPA, existem na aldeia 36 professores formados 

pelo Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, entre eles, 12 formados em 

Linguagens e Artes, dos quais seis ensinam língua materna e segunda língua – o 

português.Na Escola da Aldeia, os professores indígenas encontram dificuldades em 

localizar materiais didáticos que estejam voltados para a o público indígena, para 

que possam se apropriar deles e usá-los como suporte para o ensino da língua 

materna e da segunda língua, o português. Além disso, os alunos sentem-se 

desmotivados em aprender o conteúdode segunda língua, pelos mesmos 

motivosdos professores (suprarreferidos nas primeiras linhas deste parágrafo). 

Somados a isso, incide o fato de que os dicionários existentes na escola da Aldeia 
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Mapuera não são contextualizados com a realidade da aldeia. Daí a importância de 

ressignificar o sentido do dicionário neste trabalho, criando um dicionário temático 

bilíngue, cujo assunto iniciará comos termos de parentesco e, sequencialmente com 

o apanhado etnográfico. Uma função importante do trabalho de um pesquisador, 

segundo Vlcek (2014), seria “promover benefícios reais à comunidade a depender 

das suas necessidades, o que a literatura chama de ‘contrapartida’. Sendo assim, 

tomei como objetivo principal a consecução de um dicionário bilíngue 

WaiWai/Português, dividido por temas.Como objetivos secundários, considerei que, 

com o Dicionário Temático, possa estimular o uso do dicionário junto aos alunos do 

ensino fundamental da Escola Indígena Mapuera. Por que usar o dicionário? Na 

busca de conscientização sobre a importância da preservação da língua materna, 

para mantê-la viva. 
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AS RELAÇÕES TOPOLÓGICAS 

CODIFICADAS NA LÍNGUA WAPIXANA- 

ARUÁK 
 

Autora: Thaygra Manoelly Silva de Pinho 

Orientadora: Kristine Stenzel 

 

Tendo como objeto da pesquisa a língua wapixana, pertencente ao povo 

Wapixana, que possui cerca de 6 mil falantes no Brasil e 7 mil falantes na Guiana. A 

língua desse povo também chamada de wapixana, pertence à família Aruák, é uma 

língua polissintética. 

O objetivo principal da pesquisa é analisar as relações topológicas 

codificadas na língua wapixana, visto que muitos trabalhos científicos, como 

Bohnemeyer e Stolz (2006), Meira (2006), Admiraal (2016) e Obert (2019) 

mostram as diferenças estruturais que podem servir de ferramentas na expressão 

de noções de espaço nas línguas naturais. 

Para desenvolver essa pesquisa, partimos de quatro objetivos específicos: 

a) identificar a estrutura da Construção Locativa Básica (forma mais recorrente e 

básica de resposta à pergunta WH “Onde está X?”) da língua wapixana; b)  

comparar tipologicamente a expressão de relações topológicas em wapixana com 

outras línguas da família Aruák de maneira geral (e talvez com relação a outras 

línguas), muitas dessas análises linguísticas são encontradas em Levinson e 

Wilkins (2006); c) analisar as construções de descrições locativas, ou seja, outras 

estruturas de localização utilizadas pela wapixana que não é a CLB); d) 

compreender as relações semânticas das informações espaciais expressas na 

estrutura das construções espaciais, observando ainda se obtém aspectos culturais 

e cognitivas do povo wapixana. Trata-se da inter-relação entre forma e significado, 

o que determina certa forma, como esta é expressa em seu uso. 
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Primeiras Análises “Ao lado” 

Observa-se que quando há um G com formato mais horizontal (galhos e 

folhas), como na imagem abaixo, os falantes parecem priorizar a orientação 

vertical da F (acima/embaixo), ou seja, quando F posiciona-se ao lado e embaixo de 

uma árvore, por exemplo, os falantes preferem falar que F está embaixo do G e não 

ao lado, como na imagem a seguir. Então, tivemos respostas do tipo visto em (1). 

1) bola atamyn waran ii 

bola árvore embaixo POSP 

‘A bola está embaixo da árvore.’ 

 
Diferentemente do tipo de G anterior, o tipo de 

G a seguir mostra-se mais vertical (sem a proporção de folhas e galhos da imagem 

anterior), conforme a imagem abaixo. Nesse caso, a preferência dos falantes é pela 

relação topológica horizontal (F ao lado de G) e não vertical (F embaixo/acima de 

G). Assim, tivemos respostas do tipo abaixo: 

 
2) kainha’a makinhaunii coconut dazab-’a 

EXIST brinquedo coqueiro perto 

‘Existe brinquedo perto do coqueiro.’ 

 
 

Além da forma dazab’a ‘perto’, observada no exemplo (2), 

em que temos a posposição -’a, utilizada em relação de 

proximidade, encontramos três formas na relação topológica 

horizontal (F ao lado de G). As duas primeiras mostrando proximidade (ii e -’u), 

assim como -’a em (2), e a última apresenta distância (ai). 

 
3) a. bola coconut dazab1 ii 

bola pé de coco        perto POSP 

‘A bola está perto do pé de coco’ 2 

 
b. pidian maunap kabayn ii 

pessoa perto casa POSP 

‘A PESSOA ESTÁ PERTO DA CASA.’ 
 

 
1 Esse termo se diferencia de maunap ‘perto’ por apresentar uma relação de proximidade do G com 
o falante, o falante estando em primeira pessoa do singular ou plural, enquanto maunap ‘perto’ não 
apresenta esse tipo de relação. 
2 A imagem do exemplo (34a) é a mesma do exemplo (33). 
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A posposição ii, a menos recorrente, foi encontrada apenas em combinações 

dos Gs (casa e coqueiro) com Fs (pássaro, bola e pessoa), conforme podemos 

perceber nos exemplos (3a) e (3b). Os termos maunap ‘perto’ e dazab ‘perto’ são 

usados de forma similar, entretanto, dazab é um termo usado quando o falante 

inclui um segundo participante na comunicação, algo do tipo ‘você está vendo, tem  

uma pessoa perto da casa’ F e G.3 

Outra observação que fazemos é em relação a ordem sintática referente ao uso dos 

termos maunap e dazab. Em (3a), que faz uso de dazab ii tem a seguinte ordem: 

(F+G+dazab+POSP), enquanto o exemplo (3b) tem a ordem 

(F+maunap+G+POSP). Isso torna-se interessante porque os dois termos são muito 

similares em relação ao sentido, mas, apresentam-se em ordem diferentes, em (3a) 

dazab apresenta-se depois do G, enquanto em (3b) maunap apresenta-se 

anteriormente ao G. Aparentemente, a segunda ordem segue o padrão mais 

canônico da língua. 

A forma mais recorrente foi a posposição -’a, como em (2), que foi 

encontrada apenas com o termo dazab. Entretanto, observamos que em (4b) 

também apresenta o termo maunap, provavelmente, com a intensão de intensificar 

a proximidade entre F e G. A ordem também se diferencia entre esses exemplos, o 

primeiro tem a mesma ordem que o exemplo (3a), já o exemplo (4b) possui ordem 

(EXIST+F+maunap+G+dazab’a+POSP), em que maunap encontra-se antes de G e 

dazab posterior simultaneamente. 

 

4) a. pidian misa dazab-'a 

pessoa mesa perto-EP-POSP 

‘A pessoa está perto da mesa.’ 

 
b. kainha’a kuty'yz sud maunap kabayn dazab-a-'a 

EXIST pássaro pequeno perto casa perto-EP-POSP 

‘Existe passarinho perto da casa.’ 

 
A posposição -u, utilizada no exemplo (5), assim como -’a, é usada apenas com dazab, 

e pode ser empregada com qualquer F ou G. Ela é um pouco menos usual que -’a. A 

 
 

3 Essa relação ainda não foi bem definida pela pesquisadora. Assim, precisa de mais testes e dados sobre 

esse assunto para ter algo mais concreto em relação a análise. 
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diferença se dá em relação a não haver dados que relacione essa posposição ao 

termo maunap, nem quando aparecem os dois termos juntos maunap e dazab. 

 
5) bola  atamyn  dazab-a -’u 

bola árvore perto-EP-POSP 

‘A bola está perto da árvore.' 

 
Além dos termos que demonstram proximidade, a noção topológica discutida aqui 

também utiliza o termo mynap ‘longe’. Esse termo aceita somente a posposição ai. 

Em (8a), o termo mynap vem acompanhado com o sufixo -zaa. Já em (6b), o termo 

que acompanha mynap é o sufixo -un. Ainda não temos como precisar as diferenças 

semânticas destes termos. 

 
6) a) kainha 'a kuwazaz mynap-zaa coconut ai 

EXIST cobra longe-? coqueiro POSP 

‘Existe cobra longe do coqueiro.’ 

 
b) kainha’a wa-tap masakayda'y y-mynap-un kabayn ai 

EXIST 1PL-cadeira pouco 3-longe-? casa POSP 

‘Existe nossa cadeira um pouco longe da casa.’ 

 
Como podemos observar, relacionado as posposições usadas em proximidade, -’a é 

posposição que pode ser empregada com todos os termos que exercem proximidade, 

enquanto ii apenas pode estabelecer relação com maunap e dazab. E, a posposição 

de proximidade que menos é combinada é -’u podendo se relacionar apenas com 

dazab. Em relação a posposição que exerce função de distância, ai é a única que pode 

ser usada com termo mynap ‘longe’, esse podendo utilizar tanto o sufixo -zaa, 

utilizado quando o falante quer estabelecer certa distância de F em relação a G, e - 

un utilizado quando o falante quer diminuir essa distância. 
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Organização do léxico em Bakairi 
 

Autor: Valdo Kutaiava Xagope 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 
 
Introdução 

 

O objetivo principal de nosso trabalho é discutir a organização do léxico em Bakairi – 

língua da família Karib - tanto do ponto de vista gramatical, quanto do ponto de vista da 

cosmovisão dos Bakairi. 

A partir desse objetivo, buscamos: (i) elencar as palavras que estão dentro de um 

processo contínuo e produtivo de formação, com o uso de formativos ordinários; elencar as 

palavras que estão num processo fechado e não produtivo de formação, com o uso, por 

exemplo, de alguns morfemas, que é o caso do formativo – do e (3) explicar o alcance produtivo 

da formação de denominais, através do uso dos verbalizadores –ke e –ge. 

 

Sobre os Bakairi e seus ritos 

Desde o século XVIII, tem-se notícias sobre os Bakairi em contato com o colonizado. Mas, 

somente no século XIX, é que esse contato se oficializa com duas expedições realizadas por Von 

den Steinen e em acordo com o governo brasileiro, às terras onde se encontravam os Bakairi 

dispersos por várias regiões na bacia do Xingu. 

Os Kurâ Bakairi tem contato aproximadamente quase 200 anos com sociedades 

nacional, embora isso seja um período muito longo, os Kurâ Bakairi ainda preservam alguns 

rituais, na vida cotidiana, o que pode ser notado de fora do calendários tradicional, como a 

primeira menstruação, compreendido como a festa de menina moça, cerimônia funerária, 

casamento, festa do milho - anji itanbienly-, marca de início de ano bakairi num novo ciclo. 

Já no período seco, quando se encerra o estação de água, inicia –se os rituais que usam 

máscara como: O Kapa e o Iaguikady, que nunca pode ser realizado simultaneamente. Os rituais 

podem ser suspensos por longo período chuvoso dentro da casa sagrada (Kado ety) das 

máscaras. O Iakuigady que possui 23 mascara rituais e cada uma representa um tutor de 

espirito de peixe aquático e aves. 

Por fim tem-se, de tempos em tempos, o sadyry, rito de "furação de orelhas" dos 

adolescentes do sexo masculino Tal rito é privado para mulheres,
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somente os homens participa desse ritual, as caçadas e pescarias são coletivas, as 

comensalidades coletivas. Cada um desses ritos é presidido pelo líder do grupo local o dono da 

festa, o pai o avô do jovem que vai furar orelha O dono da festa. O pajé ficará no plano 

espiritual. 

Os ritos do Kado constituem um tributo aos mortos, que controlam os ciclos naturais, 

dentre eles o das estações do ano, entre outros. 

 

Conclusão 

Enfim, a importância de estudar esses ritos está, justamente, na possiblidade de 

entender partir da criação e da fundação dessas entidades que estão na origem da constituição 

da entidade do povo Bakairi, que se reflete na organização lexical como um todo. 
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Metáfora conceptual e mesclagem 

na língua aimara 
 
      Autora: Yesenia Verónica Ancco Almonte 

      Orientadora: Marília Facó Soares 

 

A metáfora sempre foi um tópico muito discutido pelos filósofos ocidentais 

desde a antiguidade. A questão de saber se a metáfora depende ou não do 

pensamento estava no cerne dos debates entre Aristóteles e Platão. Aristóteles dizia 

desde os tempos antigos que o primeiro conhecimento vem dos sentidos e da 

experiência. Daquela época até o século XX, a metáfora era considerada uma mera 

figura da linguagem que só poderia ser usada por escritores. 

Em 1979, Reddy publica um trabalho inicial sobre Metaphor of the Conduit 

em inglês; alguns meses depois, George Lakoff e Mark Johnson (1980) apresentam 

a obra “Metáforas da vida cotidiana”; esta última estabelece uma nova jornada nos 

estudos da linguagem. A partir daí a metáfora deixa de ser vista como uma figura 

literária e passa a ser objeto de estudo da linguística. 

Na linguística Cognitiva, a linguagem dependente da cognição, um sistema 

conceptual que define as realidades cotidianas, a linguagem em si é altamente 

metafórica, um fenômeno psicológico que influencia a compreensão do homem 

sobre o mundo ao seu redor. 

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 para o domínio alvo. 

Além disso, a metáfora é também uma mescla de um dos insumos que 

oferece uma organização primária do domínio mesclagem, e determina a estrutura 

de mescla básica conforme Sweetser e Dancynger, (2014, p. 87). Este tipo de 

mesclagem chama-se Mescla de Escopo Único porque as projeções são 

primariamente controladas por uma estrutura de entrada do espaço (origem). A 

mescla de escopo único é um dos quatro considerados como existentes (simplex, 

espelho e duplo escopo). 
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O ser humano conhece o mundo que conceitua por meio de experiências 

corporais, a linguagem orienta essa conceituação, ocasionando espaços e frames 

cognitivos. De acordo com Dancyngier e Sweetser (2014: 38), “a mesclagem é um 

construto conceptual emergente, resultado da integração de outros construtos 

que servem aos novos meios de construção de sentido”. 

Um fator fundamental que motiva a mesclagem é a integração de vários 

eventos em uma única unidade. A Teoria da Mesclagem Conceptual propõe que as 

redes de integração conceptual fornecem uma visão global para os seres humanos 

estruturarem os pensamentos. Outra característica desta teoria é que ela fornece 

informações mais detalhadas sobre a metáfora. 

No que se refere à presente pesquisa, analisamos um corpus de 45 000 tokens 

no discurso oral e escrito do uso real (dentre os quais canções, entrevistas, 

narrações, etc.), os quais carregam um material para uma análise metafórica e de 

mesclagem conceptual. Vejamos os exemplos (1) e (2): 

Rociar na terra com bebida alcóolica é compartilhar uma bebida com essa 

pessoa 

(1) Uka wayna-xa wali chuyma-pa 

Esse novo-TOP muito chuyma-3SG.POSS 

ch'allx-ta-y-si-na 

rociar-2SG-ENF-REFL-LOC 

Sig. Lit. ‘ Esse jovem tem seu chuyma muito rociado (por uma bebida 

alcoólica próprio de uma cerimonia ritual)´ 

Sig. M. ‘Esse jovem está muito feliz e motivado (pela moça)’ 

 

Contribuir com ideias é sobre por objetos 

(2) (3) [..]mä isk´it   irxa-t´a-ñä [..] 

um pouco sobrepor-1SG-FUT 

Sig. Lit. ‘Um pouco de (ideias) superporei’ 

Sig. M. ‘Contribuirei com algumas (ideas)’ 

 

Nessa perspectiva, os objetivos do presente desenvolvimento da pesquisa é 

investigar expressões metafóricas na comunicação verbal a partir da Linguística 

Cognitiva (LC). Descreveremos os mapeamentos e mesclagem na língua aimara e 
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como conhecimentos culturais (rituais específicos da cultura), compartilhados pelos 

falantes, motivam a criação de expressões metafóricas e blending. 

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) as estruturas do corpus evidenciam mapeamentos complexos, 

gerando um sistema de metáforas em aimara, tais como: a comunicação é um ritual 

de intercâmbio; (iii) as expressões linguísticas no aimara evidenciam mesclagem 

conceptual. 

Este trabalho descreve expressões metafóricas nos aimaras do sul do Peru e 

La Paz Bolivia, com base na Teoria da Metáfora Conceitual de Lakoff & Johnson 

(1980), a Teoria da Mesclagem Conceitual proposta por Faucunnier & Turner 

(2002), em Primary Metaphors por Graddy (2003) e, finalmente, as propostas de 

Dancynger & Sweetser (2014). A análise se concentra nas Metáforas das emoções 

e nas Metáforas da comunicação verbal em aimara. Também analisamos a rede 

de integração e sua relação com a metáfora conceitual. 

Palavras chave: Metáforas no aimara do Peru e Bolívia,Mesclagem em Aimara, 

Comunicação verbal em aimara, Mesclagem Conceptual. 

 
TOP 

Topicalizador 
3SG.POSS 

Terceira pessoa do 
singular de 
possessão 

2SG 
Segundapessoa do 

singular 

ENF 
Enfático 

REFL 
Reflexivo 

LOC 
Locativo 

FUT 
Tempo futuro 

1SG 
Primeirapessoa do 

singular 
Quadro 1 : abreviações 
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Relatórios de sustentabilidade: 

autoria e escrita 
 
Autor: Ademir Antônio Veroneze Júnior 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 

 

Investigar o gênero textual 'relatório de sustentabilidade' é uma proposta 

inovadora no campo de estudos linguísticos. Nesta oportunidade, busca-se trabalhar 

com um corpus constituído por tal modelo de documento empresarial, 

considerando os textos como unidades linguísticas e os discursos, que eles fazem 

circular, como objetos de análise. Com o aporte teórico metodológico da Análise de 

Discurso fundada por Michel Pêcheux, são aqui consideradas as relações 

interdiscursivas, além das relações internas dos textos – formais, sintáticas – dos 

relatórios de sustentabilidade das mineradoras BHP, Samarco e Vale, publicados 

entre os anos 2014 e 2020, período em que houve rompimento de duas barragens 

de rejeitos de minério. Que sentidos foram produzidos pelas empresas a partir de 

tais rompimentos? Partindo desta questão geral, o presente trabalho tem a 

finalidade de destacar atualizações da pesquisa referentes ao terceiro ano do 

doutorado. 

Um destaque inicial é a ampliação do corpus de análise, que até então estava 

delimitado entre o ano de 2014 e o de 2019, e foi estendido ao ano de 2020 para 

contemplar uma mudança substancial concernente ao objeto empírico. Um marco 

no qual a BHP e a Vale deixaram de produzir seus relatórios de sustentabilidade, 

substituindo-os por Annual Report e Relato Integrado, respectivamente, com a 

proposta de divulgar uma única publicação com teor financeiro e não financeiro. No 

mesmo ano, a Samarco, por sua vez, manteve a divulgação do relatório de 

sustentabilidade. Que possíveis efeitos de sentidos podem ser engendrados com a 

mudança de foco e de textualidade? 

Outro ponto a salientar é que os relatórios são escritos por muitas mãos, em 

diversos patamares institucionais, e com uma só voz. Autoria que produz lugar de 

interpretação e historiciza os dizeres, constituindo estratégias de argumentação a 

serem analisadas na tese. O gesto de interpretação incide, por exemplo, nas 
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mudanças de usos predominantes de nomeações: “acidente”, “desastre”, “o ocorrido” 

e, mais recentemente, “tragédia”. Cabe, ainda, chamar atenção para o emprego 

intensivo do prefixo “-re” no léxico verbal: “renovar”, “reparar”, “reconstruir”, 

“reafirmar”, “retomar”, “reorganizar”, “reiniciar” etc., ora com sentido de reforço, 

ora com sentido de recuo na busca de regularização da memória discursiva. 

Por último, salienta-se a relação entre o léxico verbal e o imagético, que 

também faz parte do escopo da pesquisa. É o caso do relançamento da marca 

Samarco em 2020, estratégia discursiva que vem sendo examinada pelo autor 

(VERONEZE, 2018), sustentando-se principalmente em estudos basilares sobre 

materialidades não verbais, como em Orlandi (1995; 2007) e Souza (1998; 2001). 
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Relação sujeito/língua nos processos 

de ensino/aprendizagem 
 

Autora: Aline dos Santos Oliveira 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 
 

A língua árabe, segundo o levantamento da Ethnolangue1 (2021) é o quinto 

idioma mais falado no mundo, contando com 274 milhões de falantes, sendo 245 

falantes nativos e 29 milhões falantes não nativos. Além de ser um dos seis idiomas 

oficiais da Organização das Nações Unidas, junto com o inglês, francês, chinês, 

espanhol e russo. 

Segundo Celada (2008) 

as línguas estrangeiras configuram um quadro fortemente marcado pela 

preponderância daquelas consideradas veiculares ou dos aspectos que cada 

uma delas pode garantir no sentido de possibilitar a “comunicação” (...) e, 

junto com isso, a inclusão no mercado de trabalho (CELADA, 2008, p. 2). 

 

Sabe-se que o idioma de comunicação laboral global é o inglês. Mas o que 

pode uma língua ao atuar na subjetividade? Ao pensar sob essa ótica ultrapassa-se 

o chamado “perfil veicular”, ou seja, a instrumentalização e interpelação do sujeito 

como pragmático. Logo frases no processo formal de ensino/aprendizagem como 

“fale já” ou “fale agora” possibilita uma subjetividade se submeta a 

(des)/(re)/territorializações (CELADA, 2008). 

O presente trabalho possui como foco verificar a relação entre sujeito/língua 

nos processos de ensino/aprendizagem, buscando compreender como se pensa a 

relação da linguagem com o mundo, as coisas e o real nas práticas de ensino da 

língua árabe. 

Far-se-á uma apresentação dos principais autores da Teoria da Enunciação, 

e seus conceitos basilares, sendo eles: Bakhtin2, Benveniste e Ducrot. 

Em Bakhtin (2014) são trazidos à luz os conceitos de enunciação e dialogia, 

além de crítica à linguística estruturalista e a proposta de abordagem marxista 

filosófica da linguagem, e o conceito de polifonia. 

 
 

1 Disponível em: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200 
2 A edição de Marxismo e Filosofia da linguagem deste trabalho tem como autor Bakhtin, enquanto há 
edições cuja autoria é de Volóchinov. 

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200
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Em Benveniste (1989), a enunciação se dá no momento em que se coloca a 

língua em funcionamento por um ato individual de utilização. Sendo este ato 

composto por: realização vocal da língua, conversão individual da língua em 

discurso e definição de enunciação no quadro formal de sua realização. 

E em Ducrot (1987), será reformulado o conceito de polifonia, o qual é 

retomado de Bakhtin, mas que em Ducrot esta noção é estendida a qualquer texto, 

enquanto em Bakhtin se teria polifonia apenas nos textos literários. 

Após o percurso sobre esses três autores, colocaremos em foco a Teoria da 

Enunciação e Semântica, como proposta por Guimarães (2002) a partir da 

publicação de Semântica do Acontecimento, a qual se aproxima da Análise do 

Discurso Francesa. 

Guimarães (2018) trata a enunciação como um acontecimento do 

funcionamento da língua dentro do espaço da enunciação. Dentro do espaço da 

enunciação há o acontecimento da enunciação e a cena enunciativa. O primeiro é 

constituído pela relação de língua e falante, sendo a língua compreendida a partir 

“da relação com o espaço da enunciação. O mesmo se dá com o conceito de falante. 

Isto leva a considerar que a língua não é algo abstrato, é histórico” (GUIMARÃES, 

2018, p. 23). Enquanto “o falante é constituído pelas línguas do espaço de 

enunciação” (GUIMARÃES, 2018, p. 23), não sendo uma figura psicológica. 

Logo, o espaço da enunciação é o local das relações de línguas e o 

funcionamento na sua relação com os falantes. Segundo Guimarães (2018) “não há 

língua sem outras línguas, e não há línguas sem falantes e vice-versa”. Deve-se 

ressaltar que esse espaço é político, pois as línguas são distribuídas de modo 

desigual. 

No tocante ao acontecimento da enunciação, Guimarães (2018, p. 37) “o 

acontecimento como o que faz diferença na sua própria ordem”, logo o 

acontecimento não é empírico, faz-se necessário ter se tenha uma ordem no qual 

algo será considerado e que trará sentido ao acontecimento. O acontecimento 

enunciativo carrega sua temporalidade significativa, ou seja, há um presente, um 

passado e um futuro de sentidos3 (GUIMARÃES, 2018). 

 
 
 
 

3 Sentido como modo de integração do enunciado (GUIMARÃES. 2018). 
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Em relação à cena enunciativa, Guimarães (2018) destaca que esta é 

estabelecida pelo agenciamento político da enunciação, ou seja, “o acontecimento da 

enunciação produz sentidos ao constituí-la”. Logo, quando o falante é agenciado é 

produzida a cena enunciativa, a qual é “caracterizada por esta divisão que afeta o  

falante quando ele é agenciado a falar” (GUIMARÃES, 2018, p. 57). 

Assim acreditamos que a análise da relação entre sujeito/língua nos 

processos de ensino/aprendizagem da língua árabe à luz da Semântica da 

Enunciação poderá contribuir para mais estudos nessa área. Por último, e não 

menos importante, essa pesquisa também tem o propósito de contribuir com a 

valorização do idioma árabe. 
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Uma dimensão transfrásica do discurso 
metafórico: um estudo do verbal e não 
verbal 

 
Autora: Alissa de Sá Alves da Silva 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 

 

A Análise de discurso tem como base principal o estudo da discursividade, 

definido como lugar de textualização das posições político-ideológicas ocupadas 

pelossujeitos, historicamente determinado (SOUZA, 2018). Nesse sentido, o 

trabalho de interpretação na Análise de Discurso não é pautadopela questão “o que 

isso quer dizer?”, mas sim pela descrição do “como isso significa?” para cada sujeito 

inserido em diferentes posições discursivas, igualmente historicamente 

determinadas (SOUZA, 2020). 

Uma das propostas trazidas pela Análise de Discurso (doravante AD) é o 

investimento em se pensar a noção de discurso sem uma vinculação estrita à 

linguagem verbal. Pêcheux (1969) tem na base da definição de discurso a noção de 

efeito – efeito de sentidos entre locutores historicamente determinados. Esta noção 

tem como consequência imediata apontar que tanto os sentidos e os sujeitos são 

históricos, e que a apreensão de como um texto, uma imagem, o silêncio, a 

sonoridade significam depende das condiçõesde produção: quem? para quem? 

quando? onde? por quê?. Desloca-se, então, a perspectiva de um sentido imanente e 

investe-se na perspectiva do sentido em processo, em curso, em discurso. 

Assim, o projeto a ser desenvolvido tem como propósito estudar a linguagem 

em sua expressão plena: o verbal e o não verbal. Desse modo, optamos por nos 

debruçar em uma área ainda pouco explorada, mas de grande riqueza dedados: o 

carnaval carioca. Com isso, pretendemos estender esse estudo ao universo do 

carnaval, não só como pano de fundo, mas enquanto acontecimento, como o grande 

operador de toda uma construção discursiva. 

Baseado nesse tema, nosso interesse recai sobre um estudo amplo sobre 

metáforas, passando por outros conceitos inerentes da Análise de Discurso de linha 

francesa, fundamentada por Michel Pêcheux. E para além disso, estudar a metáfora 
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em uma dimensão transfrásica, isto é, a partir de várias linguagens que se cruzam 

nas construções destas (SOUZA, 2016). 

Segundo Pêcheux (1969), o efeito metafórico é um o fenômeno semântico 

produzido por uma substituição contextual para lembrar que o ‘deslizamento de 

sentido’ entre x e y é constitutivo do sentido designado por x e y. Por meio dessa  

análise podemos compreender que a metáfora sempre vai ser pautada por uma 

ideologia, historicidades e elementos extra discursivos. Por isso, Orlandi (2007) 

aponta que: 

 
É nesse lugar, em que língua e história se ligam pelo equívoco, lugar de 
deslizes de sentidos como efeito metafórico, que se define o trabalho 
ideológico, o trabalho da interpretação. Como esse efeito que constitui os 
sentidos constitui também os sujeitos, podemos dizer que a metáfora está 
nabase de constituição dos sentidos e dos sujeitos. (ORLANDI, 2007, p. 81) 

 
Considerando que esse projeto investe na análise do verbal e não verbal, nosso 

objetivo principal é estudar a metáfora no campo da Análise de Discurso em letras 

de samba e em alegorias. Além disso, como objetivos mais específicos pretendemos 

verificar a relação metafórica e transfrásica entre o que diz o samba e o que diz a 

alegoria; verificar se esta relação é de complementaridade (consenso) ou de 

dissenso; e explicitar como se institui a relação entre o mesmo (paráfrase) e a 

ruptura(polissemia) na interrelação entre o enredo e as metáforas verbais e visuais, 

estas ilustradas nas alegorias e aquelas ilustradas nas letras dos sambas-enredo. 

A escolha do nosso corpus se sucedeu pela riqueza de elementos discursivos 

a serem explorados pelo viés da AD. Além da riqueza dos operadores discursivos, 

optamos por, no universo carnavalesco, estudar enredos/samba-enredo/alegorias 

que se consagraram antológicos, são eles: União da Ilha (1982), União da ilha (1989) 

e Mangueira (2019). 
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- METÁFORA 
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DE SENTIDOS) Alegorias 

Sinopse 
de enredo 

- METÁFORA 
(DESLIZAMENTOS 

DE SENTIDOS) 
Alegorias 

 

Nosso percurso de análise, descrito nos três movimentos acima, pode, então, 

ser assim esquematizado: 

 

 

 

 
Figura 1: Modelo esquemático de análise. 

 
 

Enfim, fundamentados na AD, trabalharemos a discursividade dos elementos 

aqui elencados, descrevendo a relação entre o já dito (interdiscurso) e o que se está 

dizendo (intradiscurso), possibilitando o acesso ao processo discursivo, ou seja, à 

relação sócio historicamente determinada entre a constituição dos sentidos e suas 

formulações (ORLANDI, 2007). 
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Desde a escrita à fala: emergência e 
consolidação de uma consciência 
fonológica 

 
Autor: Anderson Xavier da Silva 

Orientador: Marcelo Alexandre Silva de Melo 

 

 

A presente pesquisa observa as possíveis implicações da aprendizagem da 

escrita para o conhecimento fonológico dos falantes, isto é, possíveis implicações da 

escrita para a fonologia. Isto porque, apesar de oralidade e escrita operarem em 

sistemas distintos e de terem propriedades diferentes, a aprendizagem da escrita 

pressupõe associação entre sons e letras. O que se pretende com essa pesquisa, 

portanto, é saber, como, a partir da aprendizagem da escrita, a consciência 

fonológica emerge e se consolida. Diversos estudos apontam para a um processo de 

retroalimentação entre fala e escrita, sendo o objetivo desta pesquisa observar como 

acontece essa interação: essa interação pressupõe diferentes níveis de abstração? 

Como aconteceria essa relação entre a aprendizagem da escrita e o conhecimento 

fonológico em diferentes níveis? 

Cristófaro-Silva e Guimarães (2013), a partir dos resultados obtidos por 

Greco (2009) para dados de fala e de escrita de crianças de Belo Horizonte (MG), 

sugerem que fala e escrita se implicam mutuamente, estando as duas modalidades 

em constante interação na construção da representação mental e, 

consequentemente, na emergência e consolidação da consciência linguística. Sobre 

o contato das crianças com a escrita temos o apontamento levantado por Soares 

(2010) que esse contato não se dá de maneira brusca, uma vez que as crianças 

convivem desde cedo com práticas de escrita (quando, por exemplo, ela vê outras 

pessoas lendo ou observa textos escritos à sua volta). Porém, é certo também que o 

tipo de contato varia em função do contexto social em que a criança esteja inserida. 

Além disso, diferentes trabalhos sugerem que a habilidade de manipular 

fones está relacionada diretamente ao aprendizado da escrita alfabética, razão pela 

qual se postula que quanto maior o contato (ou domínio) da escrita alfabética, maior 

será a facilidade para manipular os sons da fala. Assim, um maior grau de contato 
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com a escrita por parte do falante, por sua vez, poderia apontar para uma maior 

consciência fonológica (Morais et al, 1979; Read et al, 1986). Silva (2020) investigou 

se indivíduos com diferentes graus de contato com a escrita alfabética 

apresentariam desempenhos diferentes em um teste cuja tarefa consistia na 

subtração do primeiro som de palavras e pseudopalavras do PB. Possíveis 

diferenças nos desempenhos dos participantes poderiam apontar para uma 

interação mútua entre fala e escrita na construção da representação sonora e, 

consequentemente, na emergência e consolidação da consciência linguística. Os 

resultados alcançados por Silva (2020) mostraram que os participantes que 

estavam cursando o Ensino Médio obtiveram o melhor desempenho nos testes, 

tendo em vista que esses participantes foram os que alcançaram o maior índice de 

acuracidade, isto é, foram os que ofereceram o maior número de respostas 

consideradas corretas. 

Silva (2020) observou ainda que boa parte dos participantes do teste 

retiravam a sílaba da palavra ou pseudopalavra ao invés do fone, como era solicitado 

previamente. Isso leva à hipótese de que possa haver níveis diferentes na 

emergência da consciência fonológica: em estágios mais iniciais de aprendizagem 

da escrita, emerge a consciência de que as palavras são sequências de unidade 

maiores (sílaba) e, em estágio mais avançados da aprendizagem da escrita, emerge 

a consciência de que as palavras são formadas por sequências dos sons. A fim de 

investigar esta hipótese, novos testes serão aplicados com falantes de diferentes 

perfis sociais e diferentes graus de contato com a escrita. Esses novos testes 

consistirão, à semelhança do que foi realizado por Morais et al (1979), em duas 

tarefas: (1) adição de um novo fone a um item dado anteriormente; (2) subtração da 

primeira sílaba de um item dado anteriormente. Os itens que farão parte da tarefa 

serão de duas naturezas: a) itens que são palavras na língua; b) itens que, apesar de 

terem uma estrutura sonora possível na língua, não são palavras (pseudopalavras). 

Todas as listas contarão com itens trissílabos e paroxítonos. Em cada lista, haverá 

itens cujo padrão da primeira sílaba é CV e outras em que o padrão da primeira 

sílaba é CCV. Como estudos de aquisição de língua – tanto oral quanto escrita – 

apontam para o fato de o padrão CCV ser adquirido mais tardiamente devido à sua 

maior complexidade, como dito por Câmara Jr (1976), pretende-se verificar se tal 

complexidade interfere nos resultados. 
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Analisando os resultados alcançados, o objetivo é a observação dos 

diferentes testes e tentar investigar se há uma gradação na consciência fonológica e 

ver se os mesmos corroboram a hipótese inicial do trabalho, segundo a qual quanto 

maior for o contato/domínio das práticas e códigos da escrita, maior será a 

compreensão de que as palavras são formadas por uma sequência de sons. Com o 

novo teste, espera-se, ainda, ser possível capturar diferentes níveis de emergência 

da consciência fonológica, os quais guardam estreita relação com o grau de 

apropriação dos processos de escrita e, consequentemente, com as experiências dos 

sujeitos. 
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enunciados pressuposicionais  

por                                                                        indivíduos com autismo:  
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), é caracterizado por déficits 

persistentes na comunicação e interação social, em comportamentos não verbais e 

em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Diversos 

estudiosos têm sugerido que parte dessas dificuldades remonta a problemas no 

desenvolvimento da teoria da mente, o que implica déficits nas habilidades de 

representar, inferir e atribuir estados mentais a si próprios ou a terceiros (BARON- 

COHEN; LESLIE; FRITH, 1985; HAPPÉ, 1995). 

Como essas habilidades são particularmente importantes para a 

interpretação de significados implícitos, não surpreende que muitos estudos 

tenham focalizado, em particular, o processamento de linguagem figurada, 

especialmente metáforas e metonímias (MOUSINHO, 2003; RUNDBLAD; ANNAZ, 

2010). Ao mesmo tempo, porém, uma análise da literatura revela alguma escassez 

quanto à investigação do uso e compreensão, por falantes dentro do espectro autista, 

de enunciados que envolvem o fenômeno pragmático da pressuposição. 

Diante desse quadro, e com o objetivo de contribuir para reduzir essa lacuna, 

esta pesquisa se propõe a investigar, sob uma ótica cognitivo-funcional, como os 

indivíduos com TEA lidam com estruturas que contêm gatilhos (“triggers”) de 

pressuposição. Para isso, montamos um experimento off-line de paradigma de 

escolha forçada (atualmente em andamento) envolvendo dois tipos de sentenças 

pressuposicionais: (i) estruturas com verbo de mudança de estado, reconhecido 

pela literatura como um disparador de pressuposição; e (ii) instâncias de uma 

construção gramatical específica do português brasileiro (PB), a Construção de 
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Contraexpectativa com Bem (CCB), previamente estabelecida como um disparador 

de pressuposição negativa (PORTELA, 2021; SOUSA, 2021). Exemplos dos dois tipos 

de sentenças podem ser observados abaixo: 

 
(1) O Ronaldo parou de fumar. 

(2) A Larissa bem comeu salada ontem. 

 

O experimento psicolinguístico foi criado na plataforma SurveyMonkey e 

possui 12 estímulos críticos, 6 de cada condição experimental (todos em formato de 

vídeo, com legendas). A tarefa a ser realizada pelos participantes é julgar se cada 

sentença ouvida expressa (i) evocação de pressuposto positivo; (ii) evocação de 

pressuposto negativo; ou (iii) indefinição. Até o momento, o teste foi realizado com 

32 indivíduos neurotípicos, que formam o grupo controle, e com 19 pessoas com 

TEA em nível 1 de suporte, consideradas aquelas com menor déficit de interação e 

comportamento dentro do espectro. 

Dado o que se sabe sobre as dificuldades de desenvolvimento de teoria da 

mente em pessoas com autismo, nossa hipótese geral é a de que sujeitos com TEA 

terão mais dificuldade que indivíduos com desenvolvimento típico para interpretar 

os enunciados pressuposicionais. Desse modo, este estudo poderá contribuir para a 

construção de um quadro mais completo acerca das limitações comunicativas de 

falantes com autismo e poderá, no futuro, auxiliar na construção de práticas mais 

inclusivas. 
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A Construção Bem Que X: Estrutura 
Informacional e Intersubjetividade 

 

Autora: Clara Souza da Silva 

Orientador: Diogo Oliveira Ramires Pinheiro 

 

 

A Gramática de Construções (GC) é um modelo da arquitetura de gramática 

do falante que se opõe, fundamentalmente, ao modelo Dicionário e Gramática, 

alinhado à tradição gerativa. Enquanto este último defende que a competência 

linguística do falante deve ser dividida em dois módulos (léxico e sintaxe), a 

argumentação construcionista se baseia na ideia de que não há tal distinção: o 

conhecimento linguístico é, todo ele, formado por construções - pareamentos de 

forma e significado. Assim, a GC categoriza tanto palavras, quanto padrões sintáticos 

abstratos, por exemplo, como um mesmo tipo de unidade linguística. 

Esse tratamento fez com que houvesse um enviesamento dos estudos 

construcionistas, sobretudo, para a análise de idiomatismos. Isso porque um modelo 

que não distingue léxico e gramática não encontra problemas para lidar com essas 

entidades intermediárias, que apresentam tanto sequências fonologicamente fixas 

quanto slots mais esquemáticos. 

Sendo assim, o estudo apresentado aqui tem a função de dar continuidade a 

essa empreitada da Gramática de Construções, ao analisar semântico- 

pragmaticamente uma construção idiomática específica do português brasileiro, a 

qual denominamos Construção Bem Que X (CBQ). Exemplos de seu uso são: 

 
(1) Fernando diz que odeia doces, mas bem que gostou do meu pudim. 

(2) Bem que me minha mãe avisou que ia chover hoje. 

(3) Meu orientador bem que podia me dar um descanso no fim do ano. 

 

Uma análise dos exemplos acima revela o enigma que nos motiva a estudar 

esse padrão: em primeiro lugar, são flagrantes diversos tipos de valores semântico- 

pragmáticos sendo veiculados por meio dele. Em (1), pode-se entender que o falante 

está desafiando a proposição elaborada por Fernando, de que ele odeia doces, por 
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meio da exposição de um fato que a contraria. Em (2), por outro lado, tem-se um 

reconhecimento de que uma previsão estava, de fato, correta; e também um 

aparente arrependimento em relação ao descrédito dado anteriormente a essa 

previsão. Já em (3), há uma expressão de desejo sendo veiculada. 

Essa pluralidade semântica e pragmática, ressalta-se, não foi encontrada na 

literatura sobre o português brasileiro. Cunha e Cintra (2001) categorizam a 

sequência “bem que” como uma conjunção subordinativa concessiva. No entanto, 

não desenvolvem esse rótulo questionável, sequer apresentam um exemplo que 

ilustre um uso concessivo. Além disso, Aquino e Arantes (2020) apresentam “bem  

que” como um modalizador, mas também não apresentam uma descrição detalhada 

do padrão que dê conta das suas nuances semânticas. 

Diante desse cenário, nossa pergunta de pesquisa é: qual o valor semântico- 

pragmático específico associado a essa construção? Em outras palavras, que tipo de 

informação ela acrescenta ao ser utilizada em uma sentença? 

Para responder essa pergunta, foi realizada uma análise qualitativo- 

interpretativa de 500 dados retirados da rede social Twitter. A escolha por essa 

fonte de dados se deu a partir de uma hipótese levantada ainda durante a pesquisa 

realizada na graduação: na Iniciação Científica, analisamos a Construção de 

Contraexpectativa com Bem (ilustrada por “Eu bem vi seu ex na rua ontem”), um 

padrão que constatamos ser formal e semanticamente similar à CBQ. Como, em 

Sousa (2020), defendemos que aquela poderia ser considerada uma construção de 

intersubjetividade (VERHAGEN, 2005), nos propusemos a, em nível de mestrado, 

verificar se o mesmo se aplicaria à Construção Bem Que X. Sendo assim, diante dos 

diversos corpora disponíveis, avaliamos que uma rede social como o Twitter 

apresenta alto nível de interação, reproduzindo uma estrutura muitas vezes 

dialógica entre falantes – o que é importante para medirmos a existência de 

conceptualizações intersujeito. 

À luz da Gramática de Construções Baseada no Uso (GOLDBERG, 2006), da 

Intersubjetividade (VERHAGEN, 2005) e da Estrutura Informacional (LAMBRECHT, 

1994), e a partir do estudo dos dados coletados, a resposta que desenhamos para a 

nossa pergunta de pesquisa é a seguinte: a Construção Bem Que X veicula, pelo 

menos, uma asserção e uma pressuposição. Especificamente, a asserção é a de que 

uma proposição (que chamamos de proposição contrariadora) desafia a validade da 
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pressuposição evocada (que chamamos de proposição contrariada). Assim, 

defendemos que essa construção atua no nível S, construindo um objeto de 

conceptualização (a proposição contrariadora) enquanto algo que desafia a validade 

de uma proposição pressuposta. 

Ademais, postulamos, ainda, três subconstruções, cujos sentidos configuram 

três versões mais específicas da generalização proposta para a construção mais 

esquemática: (i) a Subconstrução de Rejeição, ilustrada por (1); (ii) a Subconstrução 

de Confissão, ilustrada por (2); e (iii) a Subconstrução de Desejo, ilustrada por (3). 

Na Subconstrução de Rejeição, há a presença da mesma asserção presente na 

construção mais geral: uma proposição (contrariadora) coloca em xeque a validade 

da pressuposição evocada (proposição contrariada). O que caracteriza essa 

subconstrução, em relação às demais, é a consequência pragmática dessa asserção, 

que, nesse caso, é a de rejeição de proposição. 

Já na Subconstrução de Confissão, há a presença da mesma asserção da 

construção mais esquemática – uma proposição (contrariadora) desafia a validade 

da pressuposição evocada (proposição contrariada) – acrescida de mais uma 

pressuposição. Especificamente, a asserção é a de que um fato pressuposto 

(proposição contrariadora) contraria uma negação também pressuposta do falante 

(proposição contrariada) a respeito da validade de uma outra proposição elaborada 

pressuposta (que chamamos de proposição defendida, pois contém a informação à 

qual o falante se alinha ao proferir a sentença). Pragmaticamente, a consequência 

dessa asserção é a confissão do falante, que admite seu erro. 

Por fim, a Subconstrução de Desejo é caracterizada também pela presença de 

uma proposição (contrariadora) que coloca em xeque a validade da pressuposição 

evocada (proposição contrariada). No entanto, especificamente, a proposição 

contrariadora é a de que algum objeto de conceptualização pode ser entendido como 

desejável, ao passo que a proposição contrariada é a de que ele não pode ou não 

deve ser caracterizado de tal modo. Assim, a consequência pragmática é a veiculação 

de um valor de desejo. 

A rede proposta nesta pesquisa, portanto, pretende capturar tanto as 

diferentes nuances que compõem a pluralidade flagrada na busca de dados; quanto 

o valor semântico-pragmático que as une e que justifica as suas instanciações em 

uma mesma construção gramatical. 
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O gênero resenha acadêmica: uma 

análise em perspectiva discursiva 
Autora: Debora Carvalho de Almeida Pinto 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 
 

 

Este trabalho busca apresentar o andamento da minha pesquisa de 

doutorado. Estudamos o gênero Resenha acadêmica e as diferentes formas de 

subjetivação encontradas no corpus analisado. As resenhas acadêmicas são 

coletadas de periódicos conceituados das duas áreas, Psicanálise e Linguística. 

Nossa hipótese inicial é que existe uma diferença de escrita de resenha entre essas 

duas áreas, principalmente na forma de enunciar, ou seja, as escolhas lexicais e as 

formas de tratamento entre os enunciatários: autor e crítico. Procuramos observar 

como se constitui a discursividade de resenhas em periódicos científicos. 

Como abordagem teórica, baseamo-nos nos pressupostos da Análise de 

Discurso (doravante AD). A AD tem como objeto de estudo o discurso, isto é, 

 
não trata da língua, não trata da gramática, embora essas coisas lhe 

interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, 

tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O 

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

estudo do discurso observa-se o homem falando.”ORLANDI (2012, p. 15) 

 

A AD não analisa a língua considerando-a um sistema abstrato e isolado, mas 

observando o sujeito e a situação de fala. Visando buscar regularidade na língua, o 

analista do discurso a relaciona com o sujeito e com a sua exterioridade. Na ótica da 

AD, o sujeito do discurso é constituído por dois aspectos: o sujeito social, ideológico, 

e o sujeito inconsciente. 

Segundo Pêcheux e Gadet (1991) ao analisarmos a sintaxe de um texto não 

devemos pensar nas regras da língua como regras categóricas, mas “as regras da  

língua devem ser vistas como intrinsecamente possibilitadoras dos jogos 

ideológicos e das latitudes discursivas. ” (Pêcheux e Gadet p. 102). Como os autores 
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exemplificam, quando o falante escolhe usar um verbo intransitivo como transitivo 

mostra um motivo e é frequente em alguns tipos de discurso.1 Segundo os autores: 

 
pensar sintaticamente sobre um enunciado sempre revela um pouco mais 

sobre seu significado, porque o compreendemos em relação a outros 

enunciados por meio de jogos sintáticos de forma que são requeridos pelo 

primeiro enunciado. Da mesma forma, produzir tais enunciados implica 

em uma tomada de posição em relação à língua. PÊCHEUX e GADET (1991, 

p.103) 

 

Para analisar os textos, trabalharemos com a proposta de Orlandi (1983) sobre 

uma tipologia de discurso baseada na tensão entre paráfrase e polissemia. Segundo 

a autora: 

Os tipos resultam eles mesmos de funcionamentos cristalizados que 

adquiriram uma visibilidade sob uma rubrica, uma etiqueta que resulta de 

fatores extradiscursivos, lógicos, psicológicos, sociológicos, etc. 

O que interessa primordialmente ao analista são as propriedades internas 

ao processo discursivo: condições, remissão a formações discursivas, 

modo de funcionamento. Certamente o fato de um discurso ser político, 

estabelece um seu regime e validade e cabe ao analista detectar essa 

ordem, esse regime. Mas ele não o faz pela classificação a priori - discurso 

político - mas pela observação de seu funcionamento. Discursos, a priori, 

não lidos como políticos, podem estar funcionando como tal. ORLANDI 

(2012, p. 84) 

O funcionamento dos discursos se estabelece a partir da relação entre a 

tensão paráfrase e polissemia, no movimento de reversibilidade, quando os 

interlocutores permutam os papéis de locutor/ouvinte. O objeto do discurso pode 

ter uma carga maior ou menor de reversibilidade, ou seja, o objeto do discurso pode 

estar mais ou menos oculto, resultando em três tipos de funcionamento. O discurso 

lúdico tende a possuir uma reversibilidade total entre os interlocutores, resultando 

em uma polissemia aberta. O segundo é o discurso polêmico, em que a 

reversibilidade é mais controlada, ou seja, a polissemia e a relação com o 

interlocutor são controladas. O terceiro tipo é o discurso autoritário, no qual a 

 

1Os autores exemplificam com dizeres dos cartazes eleitorais “Il a avorté nos enfants / Il avortera la 
France. Literalmente: ele abortou nossas crianças, ele abortará a França.” O verbo abortar é intransitivo 
nos dois sentidos usado, mas são usados transitivamente. “Ao fazer isso, a afirmação ganha em 
intensidade e até mesmo em violência.” (p.102) 
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reversibilidade tende a ser perto de zero, ou seja, o objeto do discurso está oculto e 

a polissemia bastante contida. Na nossa análise, buscamos observar ser há uma 

predominância de algum modo de funcionamento nas resenhas acadêmicas e se as 

áreas possuem ou não predominâncias semelhantes. 

A autora ressalta que as denominações lúdico, autoritário e polêmico não 

devem ser entendidas no seu sentido mais comum, emitindo um juízo de valor para 

os interlocutores do discurso. Outro ponto importante é que os tipos dediscursos 

não são caracterizados somente como um tipo, mas sim como predominância de um 

ou de outro. 

Dessa forma, nosso trabalho busca através de dados empíricos utilizar os 

tipos de discursos proposto por Eni Orlando (1987) para analisar as resenhas 

acadêmicas coletadas. 
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Mudança de Ponto de Vista em Alice no País 
das Maravilhas: Uma análise do texto original e 
de traduções em português brasileiro 

 

Autora: Gabriela Silva Ribeiro 

Orientadora: Lilian Vieira Ferrari 

 
 

O atual estudo, baseado na Linguística Cognitiva, propõe uma análise de 

estruturas linguísticas de discurso reportado em Alice no País das Maravilhas em sua 

versão original em língua inglesa e em traduções 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). Em 

particular, investiga-se a estrutura sintática da cláusula reportadora em construções 

de discurso direto, observando-se a ordem vocabular em relação à cláusula 

reportada (anterior, intercalada ou posterior), bem como a ordem dos constituintes 

integrantes da própria cláusula reportadora (ex. [SN V], [V SN], etc). O objetivo é 

relacionar os usos de diferentes ordens vocabulares a diferentes estratégias de 

sinalização/mudança de Ponto de Vista dentro da narrativa. 

A análise dos três capítulos iniciais do texto original evidenciou a ocorrência 

de 305 estruturas de discurso direto, em que o narrador reporta as falas e 

pensamentos da protagonista Alice. No original, há uma predominância de 

ocorrência da cláusula reportadora em posição medial, como ilustra o exemplo a 

seguir: 

(1) “What a curious feeling !” said Alice, “ I must be shutting up like a 

telescope.” 

 
Esse recurso, apontado por Lu & Verhagen (2016) como um recurso para o 

estabelecimento de uma transição suave do ponto de vista do narrador para o ponto 

de vista da personagem, é também predominante nas traduções em português, 

como indica a tradução do exemplo (1): 
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“Que sensação estranha!” disse Alice; “devo estar encolhendo como um 

telescópio!” 

Com relação à ordem dos constituintes nas cláusulas reportadoras, as 

seguintes estruturas sintáticas foram observadas no original: 

(i) sujeito nominal antes verbo [SN V] – ex. “Alice thought” 

(ii) sujeito pronominal antes do verbo [Pro V] – ex. “She thought” 

(iii) sujeito posposto [V SN] – ex. “Thought Alice” 

Deve-se destacar, entretanto, que a inversão do sujeito indicada em (iii) é a 

ordem mais frequente, caracterizando-se como mais um recurso para a transição 

sutil do ponto de vista do narrador para o personagem (Pinheiro, 2013). 

Com relação às traduções, entretanto, nem sempre as estruturas originais 

foram mantidas. Em alguns casos, houve uso de estruturas permitidas pela 

gramática do português, mas não pela gramática do inglês. No caso da manutenção 

das estruturas originais, todas as possibilidades ocorreram: 

 
(i) sujeito nominal antes verbo [SN V] – ex. “Alice disse” 

(ii) sujeito pronominal antes do verbo [Pro V] – ex. “Ela disse” 

(iii) sujeito posposto [V SN] – ex. “Disse Alice” 

 

A estrutura (iii) foi mantida na grande maioria das traduções (96%). 

Entretanto, as estruturas (i) e (ii) tenderam a ser substituídas nas traduções por [V 

SN] e por estruturas com omissão de sujeito. Essa estrutura, aqui representada por 

[ V], pode ser ilustrada com o exemplo a seguir, em língua portuguesa: 

 
(2) Alice estava começando a se sentir muito entediada por permanecer na colina, 

sentada perto da irmã, sem nada para fazer: já tinha espiado uma ou duas vezes o 

livro que a irmã estava lendo, mas ele não tinha ilustrações nem diálogos. "Pra que 

serve um livro", pensou, "sem ilustrações nem diálogos?" 

 
Nesse sentido, os resultados indicam que a ordem [VSN] em cláusulas 

reportadoras é um dos principais recursos para uma transição de PV mais sutil entre 

o narrador e a personagem Alice, nas duas línguas. Entretanto, em língua portuguesa 

há mais recursos para a transição suave de PV do que em inglês, na medida em que 
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se verifica um licenciamento maior para a inversão de sujeito, além da possibilidade 

de estruturas sem sujeito, que também suavizam o ponto de vista do narrador. 
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As construções mnogo SNGEN ‘muito de 

SNGEN’ e kutcha SNGEN ‘monte de SNGEN’ 

do russo 
 

Autora: Gabrielle de Figueira do Nascimento 

Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso 

 

As construções da língua russa kutcha SNGEN‘ monte de SNGEN’ e mnogo SNGEN 

‘muito de SNGEN’ exibem, aparentemente, o mesmo sentido: a indicação da 

quantidade grande e indefinida de algo. Exemplos de uso das construções kutcha 

SNGEN ‘monte de SNGEN’ e mnogo SNGEN ‘muito de SNGEN’ podem ser observados em 

(1) e (2), respectivamente. 

 

(1) (Corpus Nacional da Língua Russa – reportagem – 2008) 

 

U n-ikh otdeleni-iavo vs-iekh stran-akh, kuch-a 

Perto 3.PL filial  em todo-PREP.PL país-PREP.PL monte-NOM.SG 

kul'turn-ykh proiekt-ov, sv-oi tieliekanal Roj-TV 

cultural-GEN.PL projeto-GEN.PL REFL canal de televisão-NOM Roj TV 

Eles têm filiais em todos os países, um monte de projetos culturais, seu próprio 

canal de televisão Roj-TV. 

 
(2) (Corpus Nacional da Língua Russa – reportagem – 2018) 

 

Vzgliad talantliv-oi  aktris-y, prochitav-cshiei  mnog-o 

Olhar-NOM.SG talentoso-GEN.SG atriz-GEN.SG ler-PPAA.GEN muito-AC.SG 

sier'iozn-ykh knig, i ochien' krasiv-oi  zhienshchin-y(...). 

sério-GEN.PL livro-GEN.PL e muito bonito-GEN mulher-GEN.SG 

 

O olhar de uma atriz talentosa, que leu muitos livros sérios, e de uma mulher muito 

bonita (...). 
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Na concepção de Diessel (2019), que adota uma abordagem construcionista 

baseada nouso, uma língua pode apresentar alternadas formas para expressar uma 

mesma ideia, conceito ou evento. Entretanto, as alternativas linguísticas não são 

exatamente equivalentes, visto que podem diferenciar-se, em alguma medida, em 

termos de suas formas ou de suas funções. 

Dessa forma, o trabalho terá como objetivo apresentar os resultados obtidos 

até o presente momento sobre as especificidades formais e semânticas das 

construções kutcha SNGEN‘monte de SNGEN’ e mnogo SNGEN ‘muito de SNGEN’. O 

objetivo geral é observar as diferenças formais e semânticas dessas construções. No 

plano da forma, serão considerados os seguintes fatores: tipo de sintagma nominal 

quantificado (SN simples e SN complexo), função sintática da construção e presença 

de modificador à esquerda do quantificador (kutcha ‘monte’ e mnogo ‘muito’). 

Quanto ao polo do sentido/função, serão analisados a natureza de SNGEN, por meio 

das distinções contável/massivo, concreto/abstrato e animado/inanimado, e o 

gênero textual. Outros fatores que serão considerados são a frequência de 

ocorrência das construções e a frequência de tipo e de ocorrência de SNGEN. 

A fundamentação teórica escolhida para a análise das construções é a 

Linguística Baseada no Uso (BARLOW E KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). Nessa 

corrente linguística, o conhecimento linguístico de um falante/ouvinte é construído 

a partir da interação entre processos cognitivos de domínio geral e o uso (BYBEE, 

2006). Para mais, o trabalho segue a visão da Gramática de Construções Baseada no 

Uso, a qual estabelece que a gramática é composta por construções, que são 

pareamentos de forma e sentido/função (CROFT, 2001; GOLDBERG, 2006; DIESSEL, 

2019). Nesse sentido, as estruturas kutcha SNGEN‘monte de SNGEN’ e mnogo SNGEN 

‘muito de SNGEN’ são construções, apresentando uma forma e sentido, usadas para 

expressar a ideia de quantidade. 
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Às margens de Bacamarte e Deus: 
mecanismos linguístico-discursivos de 
controle social em diálogos 
interficcionais 

 

Autor: Jean Ignacio Lima 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 

Sujeitos de inscrições em formações discursivas e ideológicas influentes têm 

notável força, poder de mobilidade e visibilidade social. Regido tão somente pela 

ciência e de renomada estirpe, O Alienista, obra de Machado de Assis, narra a 

chegada e permanência de Simão Bacamarte à cidade de Itaguaí – Rio de Janeiro. 

Inscrito em FDs e FIs (formações discursivas e ideológicas respectivamente) 

cientificistas, Bacamarte demarca uma posição discuriva de poder, que lhe confere 

influência sobre os demais cidadãos da região e impõe ali seu fundo ideológico como 

verdade absoluta. Embora médico, Bacamarte é completamente leigo nos estudos 

psiquiátricos, sua posição discursiva o projeta como uma (e única) referência 

médica na cidade, levando-o ao incontestável por grande parte das interlocuções 

estabelecidas na obra. 

Do mesmo modo – de um outro polo discursivo –, o médium brasileiro João 

de Deus, acusado de crimes de abuso sexual, exposto no livro-reportagem A Casa, 

margeia vítimas a um particular silêncio (autocensura) por muito tempo. Também 

sujeito discursivo alinhado a FDs e FIs de força, João de Deus, exorbitando a sua 

posição discursiva, promove práticas sociais por meio de condução constrangedora, 

as vítimas acabavam por se assujeitar a tudo que por ele era imposto. 

Esta pesquisa tem por finalidade analisar e explicitar os meios de controle 

social nas duas situações em questão, explorando o caso de João Deus, como 

acontecimento discursivo: o encontro de uma memória com uma atualidade. 

Mediante a isso, os corpora selecionados para a investigação delimitam-se aos 

enunciados das vítimas de Deus em relato concedido a entrevista no livro- 

reportagem A Casa (2020), e aos enunciados de descrição e interlocução entre 

Bacamarte e os demais personagens em O Alienista (2019). Diante de cenários que 
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intercruzam ficção e não ficção, pretende-se também salientar os aparelhos 

ideológicos que fazem a manutenção das relações e inter-relações de força. O 

tratamento dado a esses enunciados constitui uma sequência (COURTINE, 2016) 

que convoca posições de hegemonia e margem que atravessam esses sujeitos por 

uma memória e os estratifica socialmente. Como exemplo de parte dos corpora, 

seguem alguns trechos. 

CONSTRUÇÃO DO EFEITO DANO 
 

E1 “A ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das 
mulheres; caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco 
e suspirava a cada canto.”  (ASSIS, 2019, p. 15) 

E2 Vítima: “pensava em gritar, mas eu não consegui na hora, eu não tive força 
e...” Sua voz embarga pausa. (FELITTI, 2020, P.270) 

 
É muito clara a relação de autocensura ao longo das duas passagens: na 

entrevista da vítima de João de Deus, bem como em outros momentos da obra 

literária – não só com Dona Evarista (esposa de Bacamarte), mas também com 

outros personagens. Além da margem se instalar pelo silêncio, há, nessas passagens, 

um forte efeito de sentido na construção da noção de dono (físico e psicológico) em 

itálico. 

Com isso, espera-se, ao longo da pesquisa, melhor explicitar o funcionamento 

do discurso machista materializado na figura do patriarcado em Bacamarte e Deus, 

que lhes atribui, nesses dois cenários, controle social. 

Espera-se também a possibilidade de oferta de uma releitura desses 

momentos, examinada por constituintes que evidenciam na língua e no discurso as 

relações de poder e sujeição. 
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Uma análise baseada no uso sobre a 

construção “[Vai que]CONECT(VP)”. 
 

Autora: Leyla Ely 

Orientadora: Maria Maura da Conceição Cezario 

 

Uma construção que tem nos chamado atenção e que até então foi pouco 

estudada em trabalhos linguísticos é: “[Vai que]CONECT (VP)”. O interesse por esta 

construção surge a partir da tese desta autora que se concentra em diferentes 

estruturas sintáticas as quais codificam sentido condicional. Neste trabalho, 

apresentamos a investigação efetuada sobre as microconstruções vai que cola, vai 

que rola e vai que dá como trabalho final da disciplina ‘Problemas em análise 

linguística em Gramática de Construções’1. 

Vai que é considerado um operador argumentativo (ANDRADE, 2014) 

introdutor de construções do tipo condicional. Segundo Neves (2011), o emprego 

do conector estabelece relação entre condicionante e condicionado, sem que exista 

formalmente uma construção condicional (Se p, então q).  À exemplo: 

 
(1) Vai que esse homem leva um tiro. Aí o Brasil vira de cabeça pra baixo de 

vez. (VEJ apud NEVES, 2011 : 861, grifos nossos). 

(2) Vai que eles tivessem recebido o resgate e, com o dinheiro, financiado 

uma revolução vitoriosa em El Salvador (VEJ apud NEVES, 2011 : 861, 

grifos nossos). 

 
Em (1) e (2), vai que atua como conector, encabeçando uma oração com 

sentido condicional, mas que não apresenta oração principal (cláusula desgarrada, 

nos termos de Rodrigues (2019)). O conector apresenta uma hipótese sobre o 

conteúdo enunciado (em (1), a possibilidade de o homem levar um tiro; em (2), a 

condicionalidade contrafactual do recebimento em dinheiro do resgate), estando o 

verbo das orações no modo indicativo e subjuntivo, respectivamente. 

 
 
 

1A disciplina (LEF 865) foi ofertada em 2021.1 pelas professoras Dras. Maria Maura Cezario e Karen Alonso. 
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Como dito, nosso foco foi os construtos vai que cola, vai que rola e vai que dá, 

que consideramos construções mais emancipadas, comparadas a outras estruturas 

com “vai que X”, como as de (1) e (2). Abaixo, apresentamos ocorrências do objeto  

de estudo: 

 
(3) Pelo menos também tá bêbada, hehe. Acho que vou dar meu celular pra 

ela. Vai que cola. Ô, loco! O chat de o facebook, lotado. (CORPUS DO 

PORTUGUES, 2021, grifos nossos)2. 

(4) O cara prefere não se dizer comprometido porque... vai que rola algo, né? 

Pior que esse, só aquele que é comprometido e mesmo assim dá em cima 

geral. (CORPUS DO PORTUGUES, 2021, grifos nossos). 

(5) Como a Copa tem características bem específicas e agora fica claro que 

jogar bem e implementar um estilo não é o objetivo, vai que dá, né? 

(CORPUS DO PORTUGUES, 2021, grifos nossos). 

 
Nas construções acima, verificamos que vai que cola, vai que rola e vai que dá 

são usos desgarrados, mas que têm relação semântica com a oração antecedente. 

Essa vinculação se dá a partir da hipótese aventada pelo falante: em (3), da 

possibilidade de dar o celular para surtir algum efeito; em (4), a condição para não 

dizer que a pessoa é comprometida; e, em (5), a projeção sobre uma possível ideia 

do que seria jogar na Copa. 

Seguimos os pressupostos da Gramática de Construções Baseada no Uso, que 

oferece contribuições importantes para que se entenda melhor a cognição humana 

e os usos linguísticos nos mais variados contextos discursivos (TRAUGOTT; 

TROUSDALE, 2013; HILPERT, 2014; BYBEE, 2015; DIESSEL, 2019). A pergunta de 

pesquisa que se pretendeu responder é: Quais fatores (formais e funcionais) estão 

envolvidos no pareamento simbólico da construção “[Vai que] CONECT (VP)”, como 

vai que cola, vai que rola e vai que dá? 

 
 
 
 

2 As ocorrências apresentadas neste trabalho foram retiradas da aba Web do Corpus do português. 

Selecionamos as primeiras construções que aparecem na amostra para realizarmos uma análise qualitativa, 

contudo, pretendemos estender a amostra para efetuarmos futuramente uma análise quantitativa. 
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Como resultado do trabalho vimos que o conector vai que passou por um 

processo de construcionalização, em que diferentes processos cognitivos estão 

envolvidos no uso das construções analisadas, como a analogia, chunking e 

associação transmodal. A construção, já convencionalizada na língua, assume função 

gramatical de operador argumentativo, no nível sintático, e adquire valor 

condicional, do ponto de vista semântico. As microconstruções vai que cola, vai que 

rola e vai que dá são usados para codificar a argumentatividade do interlocutor e 

flexibilizar o que foi dito, apresentando projeções e hipóteses sobre a oração 

antecedente. 
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O muro de Berlim e suas implicações na 

concepção do outro: uma análise 

linguístico-cognitiva baseada em 

frames 
 

Autora: Marianna Luiza Queiroz 

Orientadora: Lilian Ferrari 

 

O Muro de Berlim foi um dos maiores símbolos do período que compreendeu 

a Guerra Fria (1947 – 1989) no mundo. A barreira física perdurou anos, tendo, em 

primeira instância, a função de impedir fugas da população da Alemanha Oriental 

para a Ocidental e, posteriormente também de dividir a Alemanha em dois países 

distintos, marcando assim o que pertencia à antiga União Soviética e aos Estados 

Unidos e demais países ganhadores da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, foram 

muitos os impactos trazidos pela existência do muro em termos sociais, linguísticos, 

políticos e estruturais. Tendo a barreira durado 28 anos, suficientes para que uma 

criança nasça, se desenvolva e se torne um adulto dentro daquele contexto, surge 

assim uma geração: pessoas nascidas na Alemanha Oriental e na Alemanha 

Ocidental, inseridas em culturas diferentes, com visões e compreensões de mundo 

diferentes uma da outra. 

Neste trabalho, buscamos investigar o modo pelo qual a expressão 

linguístico-cognitiva dessa diferença pode ser captada com base na noção de frame, 

cunhada inicialmente por Charles Fillmore (1982) e no conceito relacionado de 

Modelo Cognitivo Idealizado – MCI (LAKOFF, 1987). Segundo os autores, 

determinadas palavras e expressões podem representar esquematizações de 

experiências ou de conhecimentos inter-relacionados e culturalmente 

compartilhados. O frame é, portanto, conhecimento compartilhado, que leva em 

conta expectativas socioculturais. 

A partir disso, a presente pesquisa pretende contribuir para a compreensão 

da dinâmica dos frames e interpretações de mundo dentro de um mesmo território, 

que apesar da queda do muro, ainda vive hoje em dia com uma enorme dificuldade 

de integração advinda desse período. Com base em memes e piadas retiradas de 
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sites de jornais, revistas e redes sociais, o presente estudo se propõe a compreender 

como os povos da Alemanha Oriental e Ocidental se veem, a partir de pistas 

linguísticas estruturais e lexicais. Em particular, serão analisados usos 

nominalizados dos adjetivos “Wessi” (alemão ocidental) e “Ossi” (alemão oriental). 

Os resultados preliminares indicam que essas palavras ativam frames referentes aos 

habitantes de cada um dos lados, a partir de pontos de vista distintos e divergentes. 
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Um estudo diacrônico das construções 
conclusivas com portanto, por isso, logo e 
então 

 
Autora: Mayra França Floret 

Orientadora: Maria da Conceição de Paiva 

 
Nesta pesquisa de doutorado, analisamos a trajetória das construções 

conclusivas representadas pelo esquema [Segmento 1 CONECTOR Segmento 2], em 

que o slot CONECTOR pode ser preenchido por quatro conectores: portanto, por isso, 

logo e então. As construções em análise foram coletadas em textos representativos 

do período arcaico (século XIII até primeira metade do século XVI), período clássico 

(segunda metade do século XVI até o século XVIII) e período moderno (século XIX 

até XXI). Para garantir o equilíbrio da amostra, selecionamos dois textos para cada 

século, totalizando aproximadamente duzentas mil palavras por período. 

O estudo das construções conclusivas tem como base uma perspectiva 

construcionista, segundo a qual o conhecimento linguístico constitui uma rede de 

construções interconectadas por diferentes links (GOLDBERG, 1995, 2006; 

TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013; DIESSEL, 2015). Essa rede é organizada com base 

em alguns princípios, dentre eles o da não-sinonímia. De acordo com este princípio, 

se duas construções têm formas distintas, devem ter, também, alguma diferença no 

nível semântico ou pragmático (cf. por ex. GOLDBERG, 1995). 

Dentre as diversas ligações que as construções podem estabelecer entre si, 

se destaca o link horizontal, que se estabelece entre construções com o mesmo nível 

de abstração (cf. DIESSEL, 2015; SMIRNOVA; SOMMERER, 2020). Esse tipo de link 

ocorre entre as quatro construções analisadas neste trabalho, visto que todas elas 

são sancionadas por um mesmo esquema mais geral, distinguindo-se apenas pelo 

conector que preenche a posição esquemática CONECTOR. 

Segundo Smirnova e Sommerer (2020), alguns autores consideram 

que construções do mesmo nível de abstração são diferentes na forma, mas 

equivalentes no sentido. Para outros autores, no entanto, essas construções, embora 
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compartilhem um significado mais geral, se particularizam em termos semânticos 

ou funcionais. 

Um dos objetivos centrais desta pesquisa de doutorado é verificar em que 

medida essas construções constituem variantes equivalentes para a expressão da 

relação conclusiva. Para tanto, os dados atestados foram analisados de acordo com 

várias propriedades semânticas e formais: domínio da causalidade, modalização na 

oração conclusiva, pessoa e número do sujeito da oração conclusiva, posição do 

conector conclusivo, tipo de segmento conectado pela oração conclusiva e sequência 

discursiva. 

Os dados foram submetidos a uma análise multivariacional através do 

programa GoldvarbX (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) a fim de verificar o 

efeito dessas variáveis sobre o uso de uma ou outra construção conclusiva em cada 

um dos períodos do português. Para tanto, consideramos diversas oposições, mas 

selecionamos apenas as que se mostraram mais relevantes: a oposição entre 

construções de base adverbial e construções de base preposicional, entre logo e 

então, por um lado, e entre portanto e por isso, por outro. 

Os resultados da análise mostram que as construções conclusivas, embora 

intercambiáveis em muitos contextos, são mais ou menos favorecidas por fatores 

formais ou semântico-discursivos. Há períodos em que nenhuma variável é 

selecionada pelo programa, indicando que as construções em questão podem 

alternar livremente entre si. No nível mais abstrato, representado pela oposição 

entre construções de base adverbial e construções de base preposicional, a variação 

se mostrou controlada por um maior número de variáveis. Há, portanto, evidências 

para a relativização do princípio da não-sinonímia. No estágio atual da pesquisa, 

estamos fazendo os últimos ajustes na redação para que a tese seja defendida em 

fevereiro de 2022. 

Referências 
DIESSEL, H. Usage-based construction grammar. In: DABROWSKA, E.; DIVJAK, D. 
(ed.) Handbook of cognitive Linguistics. Berlim: Mouton de Gruyter, 2015, p.295- 
321. 

GOLDBERG, A. Constructions: a construction grammar approach to argument 
structure. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 277 p. 



Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

145 

 

 

 

          . Constructions at work: the nature of generalization in language. Oxford: 
Oxford University Express, 2006. 289 p. 

SANKOFF, D.; TAGLIAMONTE, S. S.; SMITH, E. Goldvarb X: A variable rule 
application for Macintosh and Windows. University of Toronto, 2005. 

SMIRNOVA, E.; SOMMERER, L. The nature of the node and the network – Open 
questions in Diachronic Construction Grammar. In: SOMMERER, L.; SMIRNOVA, E. 
(ed.). Nodes and networks in Diachronic Construction Grammar. 
Amsterdam/Filadélfia: John Benjamins Publishing Company, 2020, p. 1 – 36. 

TRAUGOTT, E. C; TROUSDALE, G. Constructionalization and constructional 
changes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 299 p. 



Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

146 

 

 

Construções binominais quantificadoras 

e análise colostrucional:  

um estudo baseado no uso 
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Orientadora: Karen Sampaio Braga Alonso 
 

 
1. Introdução 

A presente pesquisa propõe 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 baseada no Uso (Cf. BARLOW & KEMMER, 2000; 

GOLDBERG, 2006; BYBEE, 2010; BOYLAND, 2013; TRAUGOTT & TROUSDALE 2013; 

HILPERT, 2014; DIESSEL, 2015). Este trabalho possui como objetivo principal a 

investigação dos SNs que preferencialmente aparecem no slot das construções 

binominais quantificadoras. Acreditamos que embora as construções estudadas 

possuam a mesma função na língua – quantificar referentes – elas apresentarão 

diferentes distribuições colocacionais, privilegiando o recrutamento de diferentes 

SNs. Vejamos alguns exemplos que ilustram os usos destas construções: 

 
(1) <p>: Se o coordenador do grupo não for bom, vira um monte 

de reclamação: salário, excesso de aluno em sala, educação inclusiva, 

jornada de trabalho. (Corpus Brasileiro) 

 
(2) <p>: A editora cometia e repetia uma montanha de erros, 

misturava arquivos, alterava o texto sem avisar o autor. (Corpus Brasileiro) 

 
(3) <p> A partir deste mês, o Brasil vai sentir na pele a Força de 

George Lucas e seu \ "Star Wars: Episódio 1 -- A Ameaça Fantasma \", quando 

chega ao mercado nacional uma enxurrada de produtos inspirados no 

filme norte-americano. (Corpus Brasileiro) 
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(4) <p>: E um menino foi agredido por um bando de mauricinhos 

com uma chuva de batata frita Pringle's, quando beijava seu namorado, 

num canto. (Corpus Brasileiro) 

 
Partimos, nesse estudo, do entendimento de Goldberg (1995, 2006), 

que postula as construções como pareamentos de forma e sentido, e propõe que 

seus significados devem ser compreendidos a partir do todo, e não da soma dos 

significados individuais de cada palavra que as compõem. Logo, nas construções 

aqui abordadas, o sentido quantificador que é expresso por elas 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. 

 
2. Metodologia 

O processo metodológico do trabalho consiste na busca no portal 

Linguateca no Corpus Brasileiro pelos padrões estudados, a saber, um(a) + monte 

/montanha /chuva /enxurrada/ + de + nome. E, posteriormente, realizar uma 

análise quantitativa a partir do programa estatístico R que nos permite a 

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

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

se a frequência dos itens que aparecem nos slots das construções e a sua frequência 
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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. 

 
3. Análise de dados 

A realização da análise colostrucional evidenciou certas 

características acerca das construções quantificadoras estudadas. Em relação à 

construção Um monte de SN, percebemos que essa parece ser a mais idiomática na 

língua, pois os itens recrutados parecem não estabelecer muita relação semântica 

com o nome quantificador. Percebemos que a construção tem preferências por itens 

que possuam traços +humanos e que de alguma forma se relacionem à gente, seu 

exemplar mais com maior atração. Outros exemplares bastante atraídos são coisas 

e coisa que são bem próximos semanticamente, já que embora um esteja no singular 

e outro no plural, a semântica da construção esteja atrelada à pluralidade. 

Na construção Uma montanha de SN observamos que o exemplar mais 

forte é dinheiro, item que possui os traços +concreto +empilhável. A maior parte dos 

dados encontrados favorece o entendimento de que a construção prefere itens com 

esses traços. Porém, alguns itens abstratos apareceram instanciando fortemente a 

construção, como dívidas. Nesses casos, acreditamos que embora a coerência 

semântica se perca e indique que a construção também passa por um processo de 

idiomatização, há de certa forma a noção de empilhamento, amontoamento, ainda 

que, em um plano abstrato de conceptualização. Outro dado a ser destacado é 

músculos, em que parece haver uma metáfora em relação ao formato dos músculos, 

muques etc. e ao formato da montanha. 

Nos dados de Uma enxurrada de SN ficam evidentes a ideia de 

movimento e inundação, os nomes recrutados dão pistas de que esse movimento é 

inferido a partir dos usos, vimos que categorias como mercado financeiro ou área 

judicial, como processos e ações podem favorecer o uso dessa construção. Além de 

lexemas que estejam saindo ou entrando no mercado, sendo lançados ou que 

compartilhem a característica de ser novidade. 

Por fim, a construção Det. chuva de N se mostrou ser a mais 

desafiadora, por apresentar dados que possivelmente sejam construções lexicais e 
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não exemplos de quantificação. Chuva é um elemento extremamente corriqueiro em 

nosso dia a dia, o que provavelmente faz com que realizamos muita metáfora com a 

ideia de seu movimento de cima para baixo, como, por exemplo, as lexicalizações 

chuva de pétalas de rosa e chuva de papel. Essa construção também parece ser 

menos opaca como construção quantificadora, de modo que os dados sejam ainda 

bastante fruto da metáfora do movimento e menos da quantificação, embora haja 

também o recrutamento de palavras como críticas. 
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“Quem fez a minha unha?”:  
uma análise da provisão de serviço no 
inglês estadunidense 
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Na literatura instrutiva do inglês, como em livros didáticos, dicionários e 

gramáticas, a provisão de serviço é apresentada em contraste ao serviço realizado 

pelo referente do sujeito. De acordo com esses textos, para expressar que o falante 

pagou para alguém realizar um serviço, como fazer as unhas, ele deve usar I had my 

nails done ou I got my nails done, e caso essa ação tenha sido realizada por ele mesmo, 

ele deve usar I did my nails. 

Entretanto, a literatura linguística atual demonstra que essa distinção não é 

tão rígida. Alguns falantes, especialmente os estadunidenses, estão utilizando a 

segunda forma, I did my nails, para referir-se ao serviço prestado. A partir desse 

desdobramento surge a pergunta: O que faz com que o falante escolha uma ou outra 

forma para se referir à provisão de serviço? 

Para responder tal questão, baseamo-nos na Gramática de Construções 

Baseada no Uso (CGBU), a variante cognitivo-funcional da Gramática de Construções 

(LANGACKER, 1987; GOLDBERG, 1995; 2006; CROFT, 2001). Esse modelo teórico 

apresenta alguns dos seguintes conceitos básicos: (i) a totalidade do conhecimento 

linguístico pode ser descrita a partir de unidades simbólicas binárias compostas por 

um polo forma e um polo do significado organizadas em rede; (ii) esse conhecimento 

é regido por processos cognitivos de domínio geral; e (iii) o conhecimento advém e 

é constantemente moldado pelo uso. 

A partir dessa visão construcionista, podemos dizer que o inglês 

estadunidense apresenta duas construções distintas para expressar a provisão de 

serviço. A primeira, que licencia I had my nails done, chamada aqui de construção 

causativa-passiva, e a segunda, que licencia I did my nails, aqui chamada de 

construção transitiva. Desse modo,  reformulamos a pergunta  como a seguinte: 
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Quais as características armazenadas nas construções que levam o falante a utilizar 

uma construção específica para expressar a provisão de serviço? 

Em consonância com o quadro teórico da GCBU, hipotetizamos que a 

distribuição entre as duas construções no uso linguístico pode estar associada a 

diferentes conceptualizações do cenário de provisão de serviços, visto a tradição da 

linguística cognitivo-funcional de assumir que formas diferentes tendem a estar 

associadas a significados ou funções pragmáticas diferentes (GOLDBERG, 1995; 

CROFT, 2001). 

Desse modo, a hipótese a ser testada é de que a construçãotransitiva 

apresenta uma noção de maior responsabilidade do referente do sujeito em relação 

à ação representada pelo verbo do que aquela armazenada na construção causativa- 

passiva. 

A fim de verificar a realidade psicológica dessa hipótese, realizaremos um 

experimento de julgamento de aceitabilidade. Nele, um grupo de falantes 

estadunidenses monolíngues será exposto a um pequeno texto escrito, que contará 

uma pequena história. Ao final, haverá uma lacuna a ser preenchida. Será indicada 

então uma sentença que possivelmente se encaixaria nessa lacuna, e que será, 

necessariamente, uma instância da construção transitiva ou da construção 

causativa-passiva. Em seguida, a aceitabilidade dessa sugestão será julgada, em uma 

escala de 1 a 5, sendo 1 “nada aceitável” e 5 “muito aceitável” 

Inicialmente, implementaremos um experimento piloto para testar o 

desenho experimental e a hipótese apresentada. Esse experimento é formado por 

21 estímulos, sendo 14 distratores e 7 críticos. Os estímulos distratores apresentam 

a mesma estrutura do que os críticos, porém sem a provisão de serviço e as 

sugestões de preenchimento do espaço em branco são constituídas pela construção 

transitiva, passiva e clítica. Já os estímulos críticos estão separados em estímulos de 

menor noção de responsabilidade e estímulos de maior noção de responsabilidade 

e há uma mistura de sugestões de preenchimento com construção causativa-passiva 

e construção transitiva. 

O experimento piloto será aplicado em breve e após a análise de seus 

resultados, realizaremos os ajustes necessários para a sua realização em maior 

escala. Para então, analisarmos seus resultados e verificarmos a hipótese 
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apresentada. Desse modo, poderemos contribuir para a descrição do inglês 

estadunidense e para a validação do modelo da GCBU. 
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‘Tá dando bom!’: uma análise diacrônica 

de algumas microconstruções do 

subesquema [DAR + AA] no português 

brasileiro 
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O principal objetivo deste trabalho, vinculado ao projeto ‘Entre nós e links: 

análise dos adjetivos adverbiais sob uma perspectiva construcional’, é realizar 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 atual. Para alcançar esse objetivo, fundamentamo-nos no aporte teórico- 

metodológico da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU). Esta abordagem adota o 

modelo de gramática postulado pela Gramática de Construções (Goldberg, 1995, 2006), 

cuja premissa básica é ade que a língua consiste em uma rede de construções, sendo estas 

definidas como pareamentosde forma e sentido. Dentre os diversos conceitos e princípios 

que norteiam a abordagem aqui utilizada, são de extrema relev6ancia para este estudo os 

conceitos de construcionalização e mudança construcional propostos por Traugott e 

Trousdale (2013)e os processos cognitivos de domínio geral (Bybee, 2010), principalmente 

os processos denominados chunking e analogia. 

Para alcançar o objetivo principal acima mencionado e identificar os contextos 

(Diewald, 2002, 2006) motivadores das neoanálises que levaram a formação das 

construções supracitadas na língua portuguesa, realizamos 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, e a aba NOW do Corpus do Português, que 

disponibiliza textos jornalísticos de sincronia atual no período de 2012 até 2019.Para os 
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dados coletados da Literatura Portuguesa só consideraremos aqueles até o século XVIII3,já 

que nosso foco é o fenômeno em questão no Português Brasileiro nas demais sincronias. 

Para além daanálise que busca a identificação de contextos que licenciaram essas 

construções, também estão sendo observados 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. 

Nossa hipótese principal é que a microconstrução[dar certo] teria se 

construcionalizadono português formando um novo nó na rede construcional, ligado ao 

esquema resultativo, licenciando, assim, as demais construções aqui estudadas ([dar 

errado], [dar bom] e [dar ruim]). Em nossas análises, 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. Esses dados parecem comprovar a hipótese aventada no início de nossos 

estudos. Para além disso, dados coletados até o momento atual de nossa pesquisa 

demonstram diferenças formais e discursivo-pragmáticas entre essas construções que 

aparentam ser sinônimas (dar certo e dar bom; dar errado e dar ruim), como uma maior 

restrição para a presença de elementos intervenientes e diferenças nos elementos que 

ocorrem em posição de sujeito. 

Nós também hipotetizamosque 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’. Parece-nos, até o momento, que o surgimento desta 

construção na língua pode estar associado ao surgimento das construções com verbo 

suporte no português (dentre elas a que o verbo ‘dar’ é licenciado). 

 
 
 
 

3Faraco (2016) afirma que a Língua Portuguesa só passa ser hegemônica no Brasil a partir do século XVIII, 
vindo a ser a primeira língua da maioria da população, dada progressiva unificação territorial que ocorreu 
pela descoberta do ouro em Minas Gerais. 
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Espaço urbano e derrubada de 

monumentos: a história merece que se 

lute por ela 
 

Autor: Rodrigo Pereira da Silva Rosa 

Orientadora: Tania Conceição Clemente de Souza 

 

 

Nossa tese, com base em pressupostos teóricos da Análise de Discurso, tem 

como meta principal discutir o movimento atual de derrubada de monumentos, que 

vem ocorrendo em vários países, mas nos situando no Brasil. 

 
Dentre os objetivos específicos, estão: 

(i) discutir como a cidade significa para os sujeitos; 

(ii) discutir como os sujeitos ressignificam a ordem da cidade e 

(iii) refletir sobre o movimento atual de derrubada de monumentos. 

 

No trabalho atual, colocaremos em pauta alguns dos aspectos de ordem 

teórica que envolvem pensar a relação sujeitos e cidade, quando das muitas formas 

do atravessamento do urbano. 

Esses atravessamentos podem ser discursivizados a partir de um conjunto 

de indagações: O que é cidade? Como se institui a relação cidade, gestão e memória? 

Como é pensada a organização da cidade pelo Estado e a desorganização da cidade 

pelos sujeitos? Por que gestos de agressão a determinados monumentos? 

 
Um exemplo e uma discussão 

 

Um exemplo recente – o incêndio da estátua de Pedro Álvares Cabral, no Rio 

de Janeiro - vem ilustrar uma dessas formas de desorganização do urbano. Na 

madrugada de 24 de agosto de 2021, o Coletivo Uruçu Mirim ateou fogo à estátua do 

descobridor em protesto à votação do Marco Temporal, que redefine a demarcação 

das terras indígenas no país. 
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Figura 1: Coletivo Uruçu Mirim reivindicou ato na Glória, zona sul do Rio; após 

publicação de imagens teve conta suspensa pelo Twitter - Coletivo Uruçu Mirim 

(Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/estatua-de-pedro-alvares-cabral-e- 

incendiada-no-rj-contra-marco-temporal-de-ruralistas) 

 

A escolha dessa estátua e não de outra não se dá de forma aleatória. Que 

relação há entre a lei do Marco Temporal e Pedro Álvares Cabral? De imediato, não 

se pode dizer que o descobridor teve parte na nossa história, no que se refere à 

colonização e à ocupação do território. Entretanto, a sua imagem se materializa e se 

territorializa na circulação de seu feito – a descoberta – textualizado em 

monumentos por todo o país. A estátua, por esse critério que relaciona história e 

espaço, torna-se refém daqueles que, historicamente, sentem-se pilhados em seus 

direitos à terra. O gesto de agressão à estátua ressignifica o descobridor, que passa 

de herói – na história oficial – a vilão nos dias atuais. 

 
À guisa de conclusão 

Gestos como esses, frequentes nos dias atuais, vêm sendo questionados por 

muitos sobre o fato de a derrubada em si não vir a mudar o curso da história. Em 

verdade, os fatos não podem ser apagados, mas a história merece que se lute por ela, 

clamando pelo seu real. 

https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/estatua-de-pedro-alvares-cabral-e-incendiada-no-rj-contra-marco-temporal-de-ruralistas
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/estatua-de-pedro-alvares-cabral-e-incendiada-no-rj-contra-marco-temporal-de-ruralistas
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Análises colostrucionais baseadas em 

exemplares de adjetivo adverbial e 

advérbio em -MENTE 
 

Autora: Sara Martins Adelino 

Orientador: Diogo Oliveira Ramires Pinheiro 

 

 

Em português brasileiro (PB), são variadas as formas de se fazer modificação 

verbal e elas apresentam diversas semelhanças, aparentes intercambialidades e 

diferenças quando comparadas entre si. Para este trabalho, analisaremos apenas 

dois tipos de advérbios: aqueles em forma de adjetivo e aqueles com sufixo -MENTE, 

que são exemplificados a seguir. Nessas frases, percebemos a existência de 

aproximações e distanciamentos desses dois tipos de modificadores. Por exemplo, 

com um olhar superficial, não vemos grandes mudanças de significado em alguns 

casos, como nos exemplos (1a) e (1b). Já em (2) e (3), a diferença é clara quanto à 

impossibilidade de um item comum em uma das formas, enquanto em (4) ambas as 

formas são possíveis porém com alguma diferença de sentido. 

 
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 juiz do tribunal. 

b) A empresa fala direto com o juiz do tribunal. 

 

Como dito anteriormente, em (1), tanto a frase (a) quanto a frase (b) 

apresentam o cenário de pessoas que realizam em alguma medida de modo fácil o 

evento de se perder. Não há uma explícita mudança semântica nesse par de 
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sentenças. Em (2), o exemplo com o modificador em forma de adjetivo (aqui 

chamado de Adjetivo Adverbial, ou AA) é perfeitamente produzido por falantes de 

PB, porém a versão com -MENTE (Xmente ou XM) não. O contrário ocorre nos 

exemplos em (3), em que a forma sufixada é frequentemente produzida, mas o 

adjetivo como advérbio não4. Por fim, em (4), ambas as formas são possíveis, porém 

podem evocar sentidos distintos: a sentença (4a) necessariamente significa que o 

evento de fala acontece sem intermediários, ao passo que a (4b) pode denotar uma 

cena tanto em que o evento de fala não possui algum tipo de intermediário, quanto 

em que o evento de fala é executado recorrentemente. 

A partir desses exemplos e comparações, algumas questões são 

fundamentais para tentar entendê-los: quais são os aspectos semânticos que 

licenciam os casos em que esses dois modificadores verbais (adjetivo adverbial e 

Xmente) são utilizados nos mesmos contextos sem aparente perda de significado? 

Quais características semânticas estão presentes nesses advérbios para que alguns 

sejam possíveis em apenas uma das formas? E, por fim, qual é a representação 

subjacente do conhecimento linguístico dos falantes de PB quanto esses dois 

adjuntos? 

Para responder essas perguntas, tomamos como base teórica a Gramática de 

Construções Baseada no Uso (GCBU; GOLDBERG, 2006; 2013; BYBEE, 2010; 

DIESSEL, 2015), que conceptualiza a língua como uma rede de itens organizados 

taxonomicamente, sendo esses elementos unidades simbólicas, isto é, com forma e 

significado/função. Segundo a GCBU, a cognição e a experiência dos falantes são 

essenciais para o entendimento e funcionamento da língua e da sua arquitetura. 

Seguindo o mesmo objetivo de responder às questões, 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 

 

4 Obviamente a frase (3b) seria possível se entendêssemos "histórico" como um substantivo, 

especificamente "narrativa ou relato que segue uma ordem cronológica" (DICIO, 2021), porém não 
se "histórico" significa o modo com o qual a análise ocorrerá. 
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interpretação inteiramente opaca, como "dar certo". 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). Essas 

ocorrências estão distribuídas em 45 itens de AAs e 305 itens de Xmente. 

Esses números já indicam que os adjetivos adverbiais abrangem uma 

variedade de itens muito menor do que os XMente e, em uma análise qualitativo- 

interpretativa preliminar, os itens dos AAs também apresentam uma diversidade 

semântica bem menor do que os XMente. Em virtude disso e de como o 

conhecimento linguístico é estruturado segundo a GCBU, a nossa hipótese é de que 

a CAA, mas não a CXM, está ligada a um conjunto limitado de construções de nível 

intermediário, que se diferenciam quanto à classe semântica do verbo e do 

modificador, em virtude da quantidade e qualidade dos itens que podem aparecer 

nessa construção. A seguir, a Figura 1 ilustra como seria a arquitetura dessas suas 

construções. 

 
 

Figura 1: Representação da Rede Construcional de acordo com a hipótese geral. (ADELINO, 2019) 

Logo, o primeiro passo é mapear a rede construcional tanto da CAA quanto 

da CXM, identificando as construções de nível intermediário, às quais cada uma 

estaria ou não vinculada. Tentando obter resultados quantitativos, logo identificar 

estatisticamente essas particularidades semânticas, aplicamos a Análise 

Colostrucional, principalmente a Distintiva e a Covariacional (STEFANOWITSCH, 
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2013), no Software R (R CORE TEAM, 2021), com os scripts de Gries (2014) . A 

análise colostrucional distintiva visa discernir a qual construção um determinado 

item presente nas duas estruturas é atraído, enquanto a análise covariacional tem 

como propósito detectar a força de atração de dois itens que ocorrem juntos dentro 

de uma construção. 

As análises distintivas mostraram que, no que compete aos 45 itens adjetivais, 

23 não possuem correspondência com X-mente e 22 possuem, enquanto dos 305 

itens de Xmente, 283 não têm correspondência com AA e 22 sim. Desses 22 

intercambiáveis, 15 não apresentam diferença estatisticamente significativa, isto é, 

os números não indicaram que esses elementos são mais atraídos a uma construção 

ou a outra; enquanto 7 apresentam diferença estatisticamente significativa, 

especificamente 6 são mais atraídos à CAA, enquanto 1 à CXM. 

Isso mostra que, de 283 raízes da CXM, apenas 15 (aproximadamente 5%) 

não são associadas a uma ou a outra construção, indicando que provavelmente essas 

construções possuem muito mais itens específicos às construções. Essa ideia se 

confirma com alguns dados desses 15 itens porque, quando olhamos de modo 

qualitativo-interpretativo, percebemos que, em alguma medida, eles se diferenciam 

seja pelo contexto de uso (como quanto à formalidade), seja pela perfilação de uma 

semântica específica do verbo (como quanto à realização do evento com o meio, 

como nos exemplos 4). 

Já as análises covarying indicam que, das 211 combinações (Verbo + Adjetivo 

Adverbial) da CAA, 90 apresentam atração significativa entre si, 114 atração não 

significativa entre si, 1 repulsão significativa e 6 repulsão não significativa. Nas 763 

combinações (Verbo + Xmente) da CXM, 650 são atraídos entre si significativamente, 

112 atraídos não significativamente e nenhum é repelido tanto significativamente 

quanto não significativamente. Esses números apontam para a ideia de que as 

construções têm uma coleção de combinações muito mais específicas do que 

compartilhadas, caminhando para a visão de que as semelhanças e diferenças de 

cada uma dessas construções são em um grau muito mais individual dos itens do 

que geral, como imaginávamos. 

No entanto, para afirmarmos que o que diferencia a CAA da CXM e vice-versa 

é algo no plano do item specific, é necessário que tenhamos um mapa da distribuição 

semântica desses elementos. Obviamente, esse esquema poderia ser feito a partir 
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do olhar do analista para os números fornecidos pelas análises colostrucionais, 

porém não necessariamente isso representaria a realidade psicológica do 

conhecimento linguístico dos falantes. Para tal, atualmente realizamos 

experimentos de comparação de itens em sentenças para obter resultados 

quantitativos sobre a proximidade semântica atribuída pelos falantes e, em seguida, 

transformá-los em um gráfico de clusters, tendo, assim, uma representação visual da 

(in)existência das classes semânticas previstas pela nossa hipótese. 

 
Referências 

ADELINO, S. M. "Não tem como apresentar rapidinho": uma análise semântica da 
construção de adjetivo adverbial no português brasileiro. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Bacharel em Letras: Português - Italiano) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 

BYBEE, J. Language, usage and cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010. 

DIESSEL, Holger. Usage-based construction grammar. In: DABROWSKA, Ewa; 
DIVJAK, Dagmar (eds.). Handbook of Cognitive Linguistics. Berlin: Mouton de 
Gruyter, 2015. 

GOLDBERG, A. E. Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. 
New York: Oxford University Press, 2006. 

GOLDBERG, A. E. Constructionist Approaches to Language. In: HOFFMANN, T.; 
TROUSDALE, G. (eds.) Handbook of Construction Grammar. New York: Oxford 
University Press, 2013. 

Gries, Stefan Th. 2014. Coll.analysis 3.5. A script for R to compute perform 
collostructional analyses. 

HISTÓRICO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2021. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/historico/. Acesso em: 02/11/2021. 

https://www.dicio.com.br/historico/


Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

165 

 

 

 

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R- 
project.org/. 

 

STEFANOWITSCH, Anatol. Collostruction analysis. In: HOFFMANN; TROUSDALE. 

The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: OUP USA, 2013. 

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/


Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

166 

 

 

 

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 investigar o funcionamento da linguagem no 

regime militar, especificamente no caso “Zuzu Angel”, renomada estilista que foi 

perseguida e assassinada a mando de agentes da ditadura militar que assolava o país, 

nos anos de 1964 à 1985. 

A escolha por Zuzu como recorte de meu trabalho de doutorado, ocorre para 

registrar uma posição: a de militância, pois, “este, por sua vez, se constitui na relação 

com o simbólico, na história”, (Orlandi [1999/2015:17). Na análise de discurso, 

éassim significado, e é por essa escolha que logo me inscrevo numa luta também 

ideológica, a luta de mulheres. Trato dessa questão: textualidade, discurso e gênero 

desde minha dissertação de mestrado, e mais do que isso, vivenciei e vivencio essas 

lutas todos os dias por ser mulher, mãe, negra e nortista. Zuzu ecoará pelas 

próximas páginas mostrando uma incansável luta de mãe que a constituía, o de zelar 

pelo filho até quando seu corpo já não era mais presente. 

Em tempos em que a assombração passa muito mais do que simples metáfora 

pelo céu do nosso país, este trabalho é um alerta e uma denúncia, que (re)visita o 

passado por entre os elos da história, da linguagem, da arte e do urbano, que 

revitaliza o legado de Zuzu Angel num país em que todos possam viver livremente 

em todas as formas de expressão, crendo em suas ideias, manifestando seus 

objetivos em prol da melhoria de vida e principalmente, um país livre de patrulhas 

e torturas. 

Tomando como mote o caso Zuzu Angel, esta tese tem como objetivo geral 

entender a constituição da memória oficial durante dois regimes: o ditatorial (1964- 

1984) e o de redemocratização do Brasil, a partir de 1984. 

 
A partir de então, delineiam-se os demais objetivos: 
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(i) Descrever o funcionamento da linguagem no regime militar, 

especificamente no caso Zuzu Angel. Quem é Zuzupara o Estado? 

(ii) Fazer ecoar sua voz por diversos meios da linguagem, no 

âmbito do verbal e não verbal. Quem é Zuzu, como cidadã? 

(iii) Compreender o funcionamento de monumentos, 

instalados pelo Estado na cidade do Rio de Janeiro em homenagem à 

Zuzu, na instituição da memória. Quem é Zuzu, a homenageada? 

(iv) Discutir a seguinte afirmação: Por que o Estado que 

mata (Formação Discursiva-1) é o mesmo que homenageia (Formação 

Discursiva -2)? FD1 versos FD2. 

(v) Analisar outras homenagens como a canção de Chico Buarque 

ofertada em tributo a Angel e uma alegoria carnavalesca em 2019, 

também em homenagem à estilista. Que projeções de Zuzu estão aí 

instituídas? Quem é Zuzu? 

 
Direcionam nossa investigação os estudos linguísticos da Análise de Discurso 

em Pêcheux, Orlandi e Souza. Em Pêcheux, nosso suporte será balizado por suas 

teorias sobre o discurso e inúmeros dispositivos como: formação discursiva, 

acontecimento, posição-sujeito, efeito de sentido, condições de produção, 

imaginário, ideologia, assujeitamento e efeito metafórico. A AD não trabalha apenas 

o estrutural da linguística e nem a trata como algo fechado e acabado; ao contrário, 

a AD faz refletir sobre o modo “como a linguagem está materializada na ideologia e 

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

 
Eni Orlandi [1999]/2015: 66),nos traz a seguinte reflexão: “não vemos nos 

textos os conteúdos da história. Eles são tomados como discurso, em cuja 

materialidade está inscrita a relação com a exterioridade”. O texto, então, é a 

materialidade que funciona como análise. A análise do texto, aqui, acontecerá por 

entre as cartas escrita por Zuzu Angel. Para a autora (idem), “Se o texto é unidade 

de análise, só pode sê-lo porque representa uma contrapartida à unidade teórica, o 

discurso, definido como efeito de sentidos entre locutores”. Assim, nos colocamos 

em busca de uma escuta para chegar à análise da posição de Zuzu Angel. 
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Dizer que o discurso é efeito de sentido entre locutores 
significa deslocar a análise de discurso do terreno da 
linguagem como instrumento de comunicação. Não há essa 
relação linear entre enunciador e destinatário.(ORLANDI, 
[1999]/2015: 67) 

 
Souza (1997a, 1997b, 1999, 2000, 2001, e outros) inaugura o 

pensamento discursivo no âmbito da imagem. Essas investigações foram norteadas 

para a compreensão de um espaço da imagem no processo de significação. Souza 

(2011) propõe pelo menos três deslocamentos de ordem teórica para se pensar a 

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

verbal; b) aquele que trata, na sociedade de comunicação atual, da homogeneização 

das imagens; c) aquele que reflete sobre usos políticos da imagem. Não ter em conta 

essa tríade de reflexões é se aproximar de noções que apagam a materialidade 

discursiva da imagem retirando dela seu caráter político-ideológico, que reduzem a 

imagem ao verbal (tendo-a de modo ‘traduzível’ pelo verbal, sem considerar seu 

caráter de linguagem com materialidade específica, seus elementos de visibilidade), 

logo: 

Ao se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar da 
imagem, dando lugar a um trabalho de segmentação da imagem. A palavra 
fala da imagem, a descreve e a traduz, mas jamais revela sua matéria visual. 
Por isso mesmo, 'uma imagem não vale mil palavras ou outro número 
qualquer’. A palavra não pode ser moeda de troca das imagens (Davidson, 
1984). É a visualidade que permite a existência, a forma material da 
imagem, e não sua co-relação com o verbal (SOUZA, 1998). 

 
É a partir dos estudos de (SOUZA), que analisaremos asimagens que, Zuzu 

Angel inscreveem suas roupas. A análise vai recair sobre o design das roupas em 

formas de denúncias sobre o que acontecerá com o seu filho e ao mesmo tempo 

denunciando a ditadura no Brasil. 

Dessa forma, a concepção de corpus em Análise de Discurso se divide em dois 

eixos: corpus empírico e corpus discursivo. O corpus empírico reúne todos os 

documentos (verbais e não verbais) investigados pelo analista, vale destacar que tal 

noção se aplica aos textos em linguagem verbal. Quanto aos recortes sobre o não 

verbal, vamos partir da noção de arquitetura do não verbal formulado por Souza 

(2001, 2006 e 2018). 

Esta tese está em andamento. 
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O domínio da concessão em português 

e em espanhol: uma análise de mesmo 

que, ainda que, aunque e pese a que 
 

Autor: Thiago dos Santos Silva 

Orientadores: Maria Maura Cezario e André Vinicius Lopes Coneglian 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os usos de construções oracionais 

introduzidas por ainda que, mesmo que, aunque e pese a que em amostras do 

português do Brasil e do espanhol da Espanha, a fim de descrever aspectos formais 

e semântico-pragmáticos dessas construções. No nosso estudo, levamos em 

consideração os pressupostos teóricos da Linguística Funcional-Cognitiva, que une 

princípios do Funcionalismo Norte-americano e da Linguística Cognitiva. Em nossa 

análise, observamos conceitos importantes do Funcionalismo Norte- americano, 

como informatividade e grau de integração da oração.. 

De acordo com a literatura dos modelos baseados no uso, a unidade 

linguística mínima é a construção e esta é a representação de uma unidade do 

conhecimento. Entendemos que a construção linguística é um pareamento forma- 

função, que está conectada a outras construções em rede. Na parte da forma, estão 

propriedades fonológicas, morfológicas e sintáticas; na face da função, estão as 

propriedades semânticas, pragmáticas e discursivas (cf. CROFT, 2001). O conjunto 

de construções de uma língua é o constructicon, conhecimento que inclui 

construções de todos os tipos, assim, os falantes de uma língua memorizam as 

construções de sua língua, levando em conta contextos de uso, variação de som e 

sentido e os links formais, semânticos e pragmáticos com outras construções. 

Nossa pesquisa, restrita a questões sincrônicas, busca verificar as motivações 

para os usos de construções adverbiais com valor concessivo. Nosso estudo focará 

no subesquema concessivo, exemplificado abaixo: 

[[X QUE] (S) V (C)]]ORAÇÃO HIPOTÁTICA ADVERBIAL CONCESSIVA 

Exemplos: 
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(1) “Se o acordo for assinado, mesmo que traga prejuízo aos trabalhadores, 

vale como força de lei. Isso precisa ser revertido”. (Corpus do Português) 

(2) “Ainda que o chefe de governo fosse o mais idôneo e o mais sábio dos 

homens, a sua permanência no poder, para além de seu mandato, seria a negação da 

democracia.” (Corpus do Português) 

(3) “Aunque cada grupo indígena posee una cultura y costumbres diferentes, 

todos comparten su dependencia del hábitat selvático en el que viven.” (Corpus del 

Español) 

(4) “El diputado Hebner Zambrana, que abandonó el MNR tras las denuncias 

de corrupción que hizo contra el ministro de Desarrollo Económico, Jaime Villalobos, 

estaría a punto de retornar a las filas del principal partido de gobierno, pese a que 

existe un sector que no está muy de acuerdo con esta posibilidad.” (Corpus del 

Español) 

Para a descrição das construções, analisamos trezentos e sessenta dados 

retirados do Corpus do Português e do Corpus del Español, sendo noventa dados de 

cada construção. 

A partir da base teórica adotada, levaremos em consideração alguns fatores 

na análise das construções: o tempo e o modo verbal, a simultaneidade temporal, 

posição (anteposta, intercalada ou posposta) da oração, tempo e modo verbal, 

pressuposição, tipos de verbos utilizados com as construções e factualidade. 
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   Sufixos nominalizadores: Um estudo                                        

   experimental comparativo entre os                         

   sufixos “-dade” e “-ismo”. 
 

     Autora: Aline de Oliveira Saguie 

     Orientadores: Marcus Antonio Rezende Maia e Sabrina Lopes dos Santos 

 

 
1. Introdução 

Na literatura, encontramos dados que indicam que o processamento 

composicional de afixosdialoga com modelos de representação gramatical, como a 

Teoria da Morfologia Distribuída. O presente trabalho visa contribuir para os 

estudos de processamento morfológico analisando possíveis diferenças 

entresufixos nominalizadores (i.e, « -dade » e « -ismo »). Saguie et al. (2018) 

apresentaram indícios de que prefixos, raízes e sufixos são processados de forma 

distinta entre si. Os autores mostraram que prefixos são menos custosos para a 

leitura do que sufixos que, por sua vez, são menos custosos do que a raízes. Nesse 

estudo, não foram consideradas possíveis diferenças dos prefixos e sufixos atuando 

no processamento das palavras, assim, passamos a questionarse todos os sufixos 

seriam processados da mesma forma. Para responder essa pergunta, pretende- 

seinvestigar as possíveis diferenças nos processamento de palavras derivadas com 

os sufixos nominalizadores “-ismo” e “-dade”, por meio técnica experimental 

julgamento de aceitabilidade com escala Likert, analisando tempos e índices de 

decisão lexical e tempos de leitura das palavras. 

Revisão teórica 

Uma das diferenças primordiais entre as abordagens não lexicalistas, como a 

Morfologia Distribuída, e as abordagens lexicalistas, como o minimalismo de 

Chomsky (1995), é a alocaçãoda arbitrariedade semântica das palavras. Dentro da 

visão lexicalista, não existe muito espaço paradiscutir sutilezas de significado de 

palavras. Por outro lado, a estrutura do modelo de gramática daMorfologia 

Distribuída traz uma hipótese muito precisa para guiar o olhar sobre o significado 

no interior das palavras,nos permitindo, assim, enxergar e discutir essas sutilezas. 
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Harley (2008) define « raiz » como instruções para acessar certos tipos de 

informações semânticas, que podem variar dependendo do contexto 

morfossintático da Raiz em questão.As raízes, então, precisam ser categorizadas por 

um nó funcional que contenha uma informação categorial. Assim, a mesma raiz 

poderia adotar diferentes produções, sujeitas ao contexto sintático em que ocorrem. 

Para Marantz (2001) e Arad (2003), os conceitos enciclopédicos (conteúdo 

semântico não resultante da soma dos significados dos morfemas) em palavras 

complexas somente surgem na primeira concatenação de um nó funcional a uma 

raiz acategorial, resultando em uma leitura composicional em todas as camadas 

morfológicas posteriores. Porém, tal suposição não dá conta de palavras 

comorefrigerante (bebida gasosa) em que o significado está longe de ser o resultado 

da combinação entre os significados das partes. 

Em Saguie (2018), foi reportado experimento de rastreamento ocular 

realizado com 30 participantes da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro visando investigar se existiam leituras diferentes entre os morfemas 

prefixo, raiz e sufixo, utilizando a transposição de letras como variável dificultador. 

O estudo obteve como resultado uma maior dificuldade na leitura das palavras 

quando a transposição ocorria na raiz, seguido pelo sufixo e, então, pelo prefixo 

indicando que a leitura de palavras multimorfêmicas se daria de acordo com as 

teorias de processamento bottom-up e modelos de processamento 

decomposicionais. Os autores, porém, não controlaram os tipos de morfemas 

utilizados. 

2. Experimento 

No presente trabalho, buscamos investigar a familiaridade e aceitabilidade 

dos sufixos de nome-ismo e-dade, utilizados em estudo anterior, em pseudopalavras 

e palavras, para analisar possíveis diferenças no processo de formação e na leitura 

dis nomes formados com esses sufixos. Empregamos a técnica de julgamento de 

aceitabilidades com a Escala Likert para verificar se os sufixosalteram as 

interpretações das palavras e pseudopalavras utilizadas. 

Na tarefa experimental, palavras e pseudopalavras foram apresentadas aos 

participantes que deveriam lê-los e clicar em «próximo» para seguir à próxima tela 

em que deviam avaliar em uma escla de 0 a 5 o vocábulo apresentado, sendo: 1 – 

Altamente Inaceitável, 2 – Inaceitável, 3 – Neutro, 4 - Aceitável e 5- Altamente 
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Aceitável como palavra do Português Brasileiro (PB). Se controlou, também, os 

tempos de leitura e os tempos de avaliação do nível de aceitabilidade segundo a 

escala apresentada. O experimento foi realizado de modo remotopor meio da 

plataforma PCIbex. 

Design 

As variáveis independentes foram o item lexical (palavra x não palavra), 

alteração de categoria (altera x não altera), tendo um design 2x2 e gerando 4 

condições experimentais como mostrado abaixo. 

[PA] = Palavras que alteram a categoria 

[NPA] = Pseudopalavras que alteram a categoria 

[PNA] = Palavras que não alteram a categoria 

[NPNA] = Pseudopalavras que não alteram a categoria 

As variáveis dependentes foram os tempos de leitura, tempos de seleção e 

aceitabilidade dos estímulos apresentados. 

Previsões 

Quanto à aceitabilidade na escala Likert, esperamos que a condição PNA seja 

a mais facilmente aceita, seguida por NPNA, pois o desmembramento afixal ajudaria 

a compreender o significado, seguida, então, por PA, visto que a alteração da 

categoria seria um dificultador e, finalmente, NPA (PNA < NPNA < PA < NPA, e.g., 

Nanismo < Nanidade < Lealdade < Lealismo). Em relação ao tempo de decisão lexical 

espera-se que a condição PNA seja a menos custosa, seguida por PA, NPNA e, 

finalmente,NPA, (PNA < PA < NPNA < NPA, e.g., Nanismo < Lealdade < Nanidade < 

Lealismo). 

Em palavras, conjecturamos que os sufixos que não alteram as categorias de 

suas raízes serão mais aceitos e lidos com maios facilidade. Já nas pseudopalavras, 

os sufixos serão buscados na tentativa de compreensão do significado através de 

desmembramentos de afixos. 

Os resultados do experimento aqui relatado serão relatados na apresentação 

e espera-se contribuir com as pesquisas de processamento morfológico. 
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Perfil linguístico de pré-escolares com 

diagnóstico de encefalopatia crônica 

não progressiva do tipo hemiplegia 
 

Autora: Amanda Bittencourt Cardozo 

Orientadora: Marília Uchôa Cavalcanti Lott de Moraes Costa 

 

 

Paralisia Cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva é o termo 

que caracteriza um grupo de desordens permanentes e não progressivas do 

desenvolvimento motor, que podem ocorrer por causas pré, peri e pós natais, até 2 

anos de idade. Essa disfunção motora usualmente é acompanhada por distúrbios 

sensoriais, perceptivos, cognitivos, de comunicação e comportamentais e variam de 

acordo com o grau de acometimento cerebral e as áreas afetadas (ROSENBAUM et 

al., 2007). Na literatura, estudos revelam que características como número de 

consoantes produzidas e inteligibilidade de fala aos 2 anos de idade predisseram o 

desempenho verbal de crianças com diagnóstico de PC aos 5 anos de idade 

(PENNINGTON et. al, 2020). Há uma escassez de estudos referentes às 

características linguísticas das crianças com esse diagnóstico e sua correlação com 

a distribuição motora, sobretudo considerando a população nacional. No entanto, é 

sabido que o uso de recursos de comunicação alternativa é mais eficaz se 

implementado precocemente (KRISTOFFERSSON, 2020). O objetivo geral do estudo 

é traçar o perfil linguístico de crianças com diagnóstico de paralisia cerebral do tipo 

hemiplegia, definindo características comuns de sua fala e linguagem. A partir da 

análise de prontuários eletrônicos de crianças de 5 à 5 anos e 11 meses, serão 

coletados dados qualitativos de avaliações realizadas pela equipe de fonoaudiologia, 

baseados no protocolo de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (MENEZES, 

2019). Os achados serão correlacionados com os encontrados na literatura acerca 

da área de lesão e a manifestação linguística esperada em correspondência. A partir 

do proposto, será definido um perfil do distúrbio de linguagem apresentado em 

crianças com paralisia cerebral do tipo hemiplegia. 
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Investigação sobre o controle 

atencional em função do nível de 

proficiência em LE em jovens adultos 

com alto grau de escolarização 
 

Autora: Ana Carolina Guerra Bouças Otero 

Orientadora: Marije Soto 
 
 

1. Introdução 

As pesquisas sobre os efeitos da aprendizagem de uma língua 

estrangeira, sobre a organização e funcionamento cognitivo e os possíveis 

reflexos no funcionamento cerebral dos aprendizes cresceram 

exponencialmente. O que se destaca no presente estudo 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, envolvem raciocínio, memória de trabalho, planejamento, 

atenção e controle inibitório, entre outras (STUSS & LEVINE, 2002 apud 

TONIETTO et al). 

 
2. Vantagem Bilíngue 

A maioria dos estudos existentes, que exploram e comprovam tal 

vantagem, estão relacionados com crianças bilíngues ( BIALYSTOK, 2004, 2008, 

2009, 2010 , 2011 ,KOVÁCS e MEHLER, 2009; POULIN-DUBOIS et al , 2010; 

ENGEL DE ABREU, 2011; NICOLAY e PONCELET ,2015 ) ou com pessoas mais 

velhas ( BIALYSTOK 2004, 2005, 2006 ,2007 , 2010 ;VALENZUELA, 2008 ; 

ARMSTRONG et al , 2019 ). Muitos estudos apontam que as vantagens 

apresentadas na infância ou em formato de reserva cognitiva para aprendizes 

mais velhos não são vistas em jovens adultos. Logo, esses estudos sugerem que 

o bilinguismo não é suficiente para aprimorar as habilidades das FEs de jovens 
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adultos bilíngues em comparação com as de jovens adultos monolíngues ( 

ANTON et al , 2019) . Levando em consideração essas contribuições científicas, 

o presente estudo tem como objetivo primário investigar se a vantagem 

bilíngue em jovens adultos existe, não existe ou se não é detectada. 

 

3. Hipótese 

Nosso estudo busca investigar se jovens adultos bilíngues , entre 18 

e 35 anos, que possuam alto nível de instrução formal ,ou seja, que estejam cursando 

ou já tenham nível superior, possuem atuação diferenciada em atividades que 

envolvam áreas subordinadas às funções executivas. Acreditamos que os jovens 

adultos bilíngues apresentarão desempenho diferenciado na tarefa de Flanker ao 

serem comparados com os jovens adultos com baixa proficiência na língua . Nesse 

tipo de teste ( Flanker ), os participantes são expostos a diferentes tipos de ensaios, 

podendo esses serem congruentes ou incongruentes, que serão combinados entre 

si, gerando assim, sequências congruentes ( cc) , incongruentes (ii), e mistas, como 

por exemplo, ensaios congruentes em que o ensaio anterior foi incongruente ( ic) e 

ensaios incongruentes em que o anterior foi congruente (ci). Acreditamos que os 

participantes com baixa proficiência na língua terão maior dificuldade em trocar 

de uma sequência congruente para incongruente . Ou seja, espera-se que os 

bilíngues apresentem menor tempo de resposta, pois serão capazes de se 

desligarem da tentativa anterior com maior facilidade, e supõe-se que isso possa 

estar na base de flexibilidade cognitiva. Esse menor ou maior tempo de resposta 

em sequências mistas do Flanker Task é conhecido como SCE (sequência de efeito 

de congruência)(GRUNDY, 2017 ) , que medirá a velocidade de desengajamento da 

sequência anterior. Ou seja, mais especificamente, esperamos que os bilíngues 

sejam capazes de desengajar a atenção do ensaio anterior com maior facilidade, 

e consecutivamente o tempo de resposta (RT) seja o mesmo quando a sequência 

de tentativas for repetida ( ii ou cc) e seja maior quando a sequência for mista ( cI 

and iC) . Acreditamos, então, que em uma tarefa de Flanker que possua um número 

equivalente de ensaios congruentes e incongruentes, os participantes bilíngues irão 

demonstrar performance superior aos com baixa proficiência na língua, como 

demonstrado por Grundy et al (2017 ). 
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4. Metodologia Proposta 

No intuito de sanar tais questionamentos levantados pela hipótese inicial, 

testes relacionados às funções executivas e à proficiência serão aplicados, além de 

um questionário sobre a experiência linguística do participante. Em relação ao nível 

de proficiência, e a fim de compreendermos o quanto e como os participantes 

utilizam a língua estrangeira em seu dia-a-dia ,utilizaremos uma adaptação 

do Questionário de Experiência Social e Linguística (LSBQ; Luk & Bialystok, 2013). 

Além disso, os participantes mais proficientes completarão um teste de proficiência 

em língua inglesa, que consiste em uma seção do CAE- Cambridge English Advanced 

(C1) . Já com os participantes menos proficientes, aplicaremos parte do B1 

Preliminary também da Cambridge English, utilizando os mesmos parâmetros de 

classificação da Cambridge English para avaliar os participantes. O CAE é 

direcionado ao Nível C1 do Common European Framework of References for 

languages (CEFR ). Sendo assim, nos dois testes, seja para atingir o nível esperado 

de proficiência, o participante deverá apresentar nota mínima de 60% de acerto nos 

exames supracitados. Para analisar a capacidade de desengajamento da atenção da 

tentativa anterior, utilizaremos a tarefa de Flanker . Nesse teste, uma sequência de 

setas será mostrada no centro da tela e o participante deverá focar na seta central. 

Se ela estiver apontando para a direita, o participante deverá apertar uma tecla do 

computador à direita , ou à esquerda, se a seta central estiver apontando para a 

esquerda. Os ensaios que apresentam as setas apontando para uma única direção 

são chamados de congruentes e considerados facilitadores, pois exigem menos 

esforço cognitivo do participante, enquanto os ensaios incongruentes , ou seja, que 

apresentam a seta central indo a direção contrária da maioria , requerem um esforço 

extra para ignorar os distratores. Espera-se, assim, que os participantes sejam mais 

lentos e menos precisos nos ensaios incongruentes, e mais rápidos e certeiros nos 

congruentes. Logo, a hipótese é que jovens adultos bilíngues são mais aptos a 

desviar a atenção do teste anterior e focar no julgamento atual, sinalizando assim, 

melhor controle do executivo central, mais especificamente uma melhora da 

flexibilidade cognitiva ao comparados com jovens adultos com baixa proficiência 

em língua inglesa. (GRUNDY et al , 2017 ) . Vale ressaltar que estamos vivendo um 

contexto pandêmico atípico, todos os testes e o questionário serão aplicados de 

forma remota e on-line. 



Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

183 

 

 

 

5. Participantes 

O alto grau de instrução formal é considerado nesta pesquisa, pois é 

apontado também como um possível preditor da manutenção da reserva cognitiva 

(VALENZUELA , 2008 apud KRAMER AND MOTA, 2015). Em Bialystok et al (2004, 

2008 ) todos os participantes mais velhos que foram testados e apresentaram a 

vantagem bilíngue possuíam graduação ou mais anos de instrução formal do que os 

participantes mais novos. (KRAMER AND MOTA, 2015) . Logo, para garantirmos que 

a diferença entre os resultados seja resultante da experiência bilíngue e não de outra 

possível variável, e a fim de equipararmos todos os participantes, o nível de 

instrução formal será considerado em caráter eliminatório, e o de proficiência em 

língua inglesa, em caráter classificatório. Logo, serão incluídos todos os 

participantes entre 18 ( dezoito) e 35 (trinta e cinco ) anos de idade, que possuam 

nível superior completo ou estejam cursando e que queiram participar de forma 

voluntária dos experimentos da pesquisa. Além disso, 50% dos participantes 

necessitam ser bilíngues proficientes, ou seja, que possuam um alto nível de 

conhecimento da língua estrangeira e a utilizem no dia-a-dia . 
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Este trabalho objetiva apresentar o programa de pesquisa em construção 

para esta tese de doutoramento. O pré-projeto enviado para a seleção buscava 

estudar o processo de tradução de palavras em ideias e o papel da leitura de fontes 

documentais ao longo desse processo. No entanto, a partir de leituras e debates 

tanto com os membros do Laboratório em Psicolinguística Experimental do qual 

faço parte quanto ao longo das disciplinas cursadas, mostrou-se ser mais produtivo 

um estudo aprofundado em Psicolinguística da Leitura e o pré-projeto foi 

modificado para dar conta dessa nova realidade. 

O objetivo da atual versão do projeto é o de verificar o papel da leitura de 

múltiplas fontes em diferentes meios (papel e digital) no processo de formação do 

conhecimento sobre um assunto polêmico no âmbito da Psicolinguística 

Experimental empregando testes online de rastreamento ocular (eye-tracking); e 

off-line (i) de diagnóstico da escrita e(ii) questionários sobre o perfil dos 

participantes da pesquisa. 

Pretendo, neste projeto, investigar quais os efeitos na formação do 

conhecimento sobre um assunto polêmico na leitura em tela e na leitura em papel. 

Também é um objetivo da tese o de informar aos professores e aos pesquisadores 

da área o que impacta mais ou menos no desempenho dos alunos: aspectos externos 

à tarefa, como motivação, perspectivas, engajamento ou internos como 

características do tipo de leitor (Maia, 2018), gênero textual, tempo para execução 

etc. 

Numa sociedade do conhecimento, marcada por uma “enxurrada” de 

informações sejam elas textuais, gráficas, orais etc, a importância de se ter uma 
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população formada por bons leitores é uma condição para a democracia (Morais, 

2014; Kolinsky et al 2020). Kolinsky et al (2020) também apontam para o fato de 

adultos sub-letrados possuírem menos discernimento cognitivo ou pouca vigilância 

epistêmica (Sperber et al, 2010; Maia, 2021) para selecionar informações verídicas 

ou identificar fake News. As fake News em uma sociedade do conhecimento podem 

se tornar facilmente um “mal do século”. 

Um estudo como esse ganha especial relevância no contexto da pandemia de 

COVID-19, no qual as práticas pedagógicas em todos os níveis de ensino migraram 

em sua totalidade para o ambiente virtual, forçando alunos e professores a um 

consumo de informações por meio da tela como principal recurso. Além disso, há 

mais de uma década que programas de “informática na educação” visam a introduzir 

nas práticas rotineiras da sala de aula o uso das telas, como o ProInfo (1997, 2007), 

na expectativa de melhoria de indicadores educacionais e na democratização do 

acesso às TICs. 

A leitura em diferentes tipos de suporte (tela e papel) com fins específicos 

ainda não foi explorada experimentalmente no âmbito da Psicolinguística brasileira, 

embora haja uma vasta literatura internacional sobre o tema. 

Para cobrir tal gap teórico-metodológico, proponho um programa de 

pesquisa que congrega modelos, teorias e métodos advindos de várias áreas, mas 

tendo em comum uma perspectiva cognitiva e experimental sobre a leitura. Do 

ponto de vista teórico, este projeto adota a perspectiva sobre a leitura e sobre a 

Multiple Text Comprehension (MTC) de Maia (2008, 2018) Roeper, Maia e Pilati 

(2020), Dehaene (2012), Wolf (2019), Ducrot (2007), Rayner (1997), Starr e Rayner 

(2001), Morais (2013, 2014, 2020), Hayes (1996), List e Alexander (2017), Mason, 

Tornatora e Pluchino (2015); Kolinsky et al (2020); Bräten et al (2013); Bräten et al 

(2011) e Rodrigues, Fragoso e Ribeiro (2018). Do ponto de vista da leitura em tela, 

adota a perspectiva de Ackerman & Lauterman, (2012); Clinton (2019); Singer 

Trakhman, Alexander e Silverman (2018); Singer & Alexander (2017); Delgado & 

Salméron (2021); Salméron et al (2021); Latini, Bräten & Salmerón (2020). Também 

destaco os estudos e conceitos sobre metacognição de Maia, Garcia e Fernandes 

(2018); Combe-Pangaud (2007); Ackerman & Goldsmith (2011) e Metcalfe (2009) 

e o estudo em autorregulação acadêmica de Gomes et al (2019). 
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A literatura sobre o tema afirma que a leitura em papel propicia uma 

compreensão mais profunda sobre o tema, principalmente em textos expositivos 

(Clinton, 2019). Em textos narrativos, a compreensão leitora não foi afetada de 

forma estatisticamente relevante quando o participante era exposto à leitura do 

texto na tela ou no papel. Já as medidas de tempo de leitura são consideradas peças- 

chave na compreensão da diferença do esforço cognitivo dispendido na tarefa de ler 

no papel ou ler na tela. (Ackerman &Lauterman, 2012). A maior parte dos estudos 

emprega tarefas de escrita off line posteriores às medições online do tipo escrita de 

texto curto e questões de múltipla escolha (Clinton, 2019). Já Latini et al (2020), 

estudaram a escrita de textos longos após a medição online da leitura de textos 

ilustrados em tela e em papel. Em seu estudo, Latini et al (2020) não encontraram 

diferenças consistentes na compreensão quando o meio era digital ou impresso. No 

entanto, houve um maior processamento integrativo das informações verbais e 

visuais quando lidas em papel, corroborando a importância do suporte para a leitura 

quando se trata de aprendizagem multimodal. 

O programa de pesquisase constituirá de experimentos que visam investigar 

a atuação das seguintes variáveis: (i) tipo de leitor (linear ou estruturante seletivo – 

Maia, 2018), (ii) tipo de apoio dado pelo pesquisador sobre a tarefa (com instrução 

direta ou sem instrução direta), (iii) tipo de suporte para a leitura (tela ou papel), 

(iv) tipo de tarefa off line (escrita de texto longo, escrita de texto curto, resposta a 

questões de múltipla escolha, elaboração de respostas orais); (v) tarefa com tempo 

cronometrado ou com tempo livre para a sua realização (medida de tempo de 

leitura); (vi) tarefa de leitura com textos com ilustrações ou sem ilustrações e (vii) 

tipo textual empregado na tarefa (textos narrativos x textos expositivos). A primeira 

etapa do programa de pesquisa constitui-se da aplicação de um questionário de 

autorregulação acadêmica (Gomes et al, 2019). As etapas seguintes constituir-se-ão 

de tarefas experimentais delineadas a partir do referencial teórico citado. Os 

participantes do estudo serão jovens concluintes do Ensino Médio dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ainda não foi definido se os 

experimentos serão within ou between subjects. 

Espera-se com esse estudo, inédito no país, lançar luzes sobre um hábito cada 

vez mais presente nas casas e nas escolas brasileiras: a leitura nas telas. 
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Por muitos anos, houve uma busca por entender como o cérebro danificado 

processa palavras tabu; Tan, paciente de Broca, é um clássico exemplo dentro da 

linguística sobre afasias que levam o indivíduo a perder a produção da fala, mas 

ainda conservar a produção de palavras tabu com prosódia e contexto intactos 

(BROCA, 1861). Contudo, pouco se estudou uma pergunta tão importante quanto: 

como o cérebro normal processa palavras tabu? (JAY, 2000) 

Palavras tabu (incluindo palavrões) podem ser definidas como aquelas que 

não devem ser ditas em qualquer contexto, e que necessitam de uma certa 

intimidade entre os interlocutores para que essa produção seja aceita em ocasiões 

específicas (PINHEIRO et al., 2020). O que levaria essas palavras a ter um nível alto 

de restrição seria a convencionalização pela qual os indivíduos passam desde 

criança, como, por exemplo, ser fortemente repreendidos por um responsável ou 

tutor ao proferir um palavrão, com ameaças de ter a boca lavada com sabão (REILLY 

et al., 2020). Essa convencionalização motivaria o indivíduo, na sociedade, a ter a 

assunção de que algum dano maior será acarretado caso essas palavras sejam 

pronunciadas, mas até hoje não se sabe exatamente que dano pode ser esse (JAY, 

2009). 

As palavras tabu mostram níveis altos de emocionalidade (JAY et al., 2006); 

bem como do nível superior de alerta que evocam em comparação a palavras 

neutras, positivas e negativas (JANSCHEWITZ, 2008), o que faz com que elas tenham 

uma significância emocional maior, acelerando o processamento de palavras 

(ZEELENBERG et al., 2006). O presente estudo visa entender se palavras tabu 

formam uma categoria de palavras emocionais distinta. 

A teoria da fala Neuro-Psico-Sociocultural (doravante NPS) (JAY, 2000) 

busca fundamentar os estudos de processamento de palavras tabu em cérebros 

normais sob três aspectos: o neurológico - como informações de ativação nos 

hemisférios direito ou esquerdo do cérebro, e o que essas ativações significam -, o 
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psicológico - como o comportamento e hábitos do indivíduo - e sociocultural - como 

formalidade, intimidade, gênero. Esse modelo prevê que o uso de palavras tabu seja 

um comportamento humano evolutivo que se desenvolveu com um propósito, e que 

é possível preditar cientificamente quando um indivíduo escolhe proferir uma 

palavra tabu de acordo com seu estado neurológico, psicológico e do contexto social 

(JAY, 2009, 2000). 

Para esse estudo, a coleta das respostas neurofisiológicas aos estímulos 

linguísticos será feita por meio de eletroencefalografia (EEG), captando o resultado 

curso-temporal do processamento das palavras tabu em questão. Mais 

especificamente, temos interesse nos componentes de sinais de potenciais de 

eventos relacionados (ERPs)1 Negativo Posterior Precoce (Early Posterior Negative, 

doravante EPN), que aparece entre 200 e 300 millissegundos após o processamento 

da palavra, que mostra amplitudes negativas maiores para palavras emocionais em 

comparação com as neutras, sejam palavras positivas ou negativas. Evidências 

atuais sugerem que os processos advindos do EPN sejam comandados por alerta; ou 

seja, a intensidade de ativação que o efeito de palavras emocionais têm sobre esse 

componente controla processos de emoção automáticos e implícitos (HERBERT et 

al., 2008). Palavras tabu diferenciam-se majoritariamente de palavras não-tabu 

sobretudo pelo seu alto nível de alerta (JANSCHEWITZ, 2008). Também esperamos 

encontrar o Componente Positivo Tardio (Late Positive Component, doravante LPC), 

que aparece entre 500 e 800 milissegundos, e que já mostrou responder a conteúdos 

emocionais de estímulo verbal, e, mais especificamente, à dimensão de valência 

(HERBERT et al., 2008). O N400 é o terceiro componente que esperamos observar, 

componente negativo que ocorre entre 360 e 470 milissegundos e que normalmente 

aumenta sua amplitude de acordo com a dificuldade presente em integrar palavras ao 

contexto semântico (HINOJOSA et al., 2019). Ainda, o N400 é um ponto de acesso à 

memória de longo prazo, refletindo esforços em ativar representações e características 

associadas a item lexical (KUTAS & FEDERMEIER, 2011). É importante ressaltar que todos 

 

1Potenciais de eventos relacionados (ERPs) são extraídos de registros contínuos de eletroencefalograma, 
nos quais a apresentação do estímulo é marcada para que o sinal possa ser segmentado, a fim de 
estudar respostas neurofisiológicas a estímulos. Sua medida é dada comparando amplitudes (em 
voltagem) e latências (momento de pico em milissegundos) num determinado intervalo de tempo. 
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os componentes devem ter seus efeitos diluídos no experimento porque os 

resultados mencionados da literatura são sobre o processamento de palavras soltas 

e não de palavras em contexto. 

A conferência psicológica dos participantes será medida com um teste de 

classificação de palavras para comparação da valência emocional (neutra e 

negativa), parcialmente retiradas de Oliveira et al. (2013). As palavras tabu serão 

retiradas de um pré-teste já realizado, no qual participantes declararam as palavras 

tabu com as quais têm maior familiaridade. Após triagem das 520 palavras e 

expressões coletadas pelo formulário, utilizamos no total 347 palavras, cujos 

campos semânticos foram divididos de acordo com a definição de estímulo tabu 

apresentada por Jay et al. (2008): partes do corpo (125), fluido corporal (80), insulto 

(73), ato sexual (34), gíria (23) e profanidade (12). 

No experimento, as palavras serão inseridas em mini-diálogos em três 

condições (neutra, negativa e tabu). Os mini-diálogos serão idênticos, apenas com a 

substituição da palavra-alvo, sem que haja perda de conteúdo semântico para cada 

condição (ver Tabela 1). Para controlar a plausibilidade entre os estímulos, eles 

passarão por um pré-teste de julgamento de plausibilidade. 

Tabela 1: Condições do 

experimento 2 com 

sentenças idênticas tendo 

apenas a palavra alvo 

modificada.2 

 
 

Os participantes, de 18 e 30 anos e residentes da cidade do Rio de Janeiro, 

serão ouvintes de segundo grau, e sua relevância para a aferição das medidas está 

de acordo com a teoria de Audience Design (BELL, 1984), que elenca o overhearer 

como participante de um discurso, e também do modelo Affective Language 

Comprehension (VAN BERKUM, 2018, 2019), onde o processamento de palavras 

emocionais também tem o efeito captado significativo para um ouvinte de segundo 

 
 
 

2 A palavra-alvo da condição negativa (velha) foi uma inferência da pesquisadora. Na condição neutra, 
cinza foi extraída de Oliveira et al (2013), e na condição tabu, merda foi extraída do pré-teste. 
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grau. Essa parte entra de acordo com o terceiro aspecto da teoria NPS, o 

sociocultural. 
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A metáfora, fenômeno discutido ao menos desde a Antiguidade Clássica, com 

Aristóteles, representa uma área de estudos interdisciplinar que desperta a atenção 

de diferentes campos da linguística, e de áreas como a literatura, a filosofia e a 

psicologia. Na psicolinguística, pesquisas que investigam processos envolvidos no 

processamento da linguagem figurada vêm sendo desenvolvidas ao menos desde a 

década de 1960 (END, 1986), e constituem-se, ainda hoje, em um impasse, com 

modelos de processamento com perspectivas divergentes. 

Existem quatro modelos principais sobre o processamento da 

linguagem figurada: o Modelo Pragmático Padrão, em que o processamento se 

daria de forma indireta, demandando processos adicionais em um terceiro estágio 

(CLARK & LUCY, 1975; GRICE, 1975; SEARLE, 1979 ; apud JANUS; BEVER, 1985); o 

modelo de Class-Inclusion (Inclusão em Classe), em que o processamento 

metafórico poderia ocorrer de forma direta, sem passar primeiramente por 

uma instância literal (GLUCKSBERG, 2003); a Hipótese de Carreira da Metáfora, 

em que haveria, de certa forma, uma integração entre o processamento direto 

(ocorrendo com metáforas altamente convencionais) e o indireto (ocorrendo com 

metáforas novas) (BOWDLE; GENTNER, 2005); e a Hipótese do Grau de Saliência 

(GIORA, 2003), que propõe que o processamento seria guiado pela saliência dos 

significados, conforme a familiaridade, a frequência, a prototipicalidade e a 

convencionalidade dos termos, independentemente da qualidade dos sentidos – se 

literal ou figurado. 

Considerando este cenário diverso, a presente pesquisa representa um 

experimento psicolinguístico que possui como tema o processamento de metáforas 

nominais novas e convencionalizadas do português brasileiro. O projeto situa-se 
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nas interfaces entre os principais modelos psicolinguísticos sobre o processamento 

da linguagem figurada, e a visão não-lexicalista da Morfologia Distribuída (HALLE; 

MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997). A pesquisa terá como foco a análise 

experimental, estabelecendo um diálogo da teoria com os principais estudos 

psicolinguísticos sobre processamento da linguagem figurada que compartilham da 

visão modular. 

O experimento possui como objeto de estudo metáforas novas e 

convencionalizadas do português brasileiro, tendo como objetivo geral esclarecer 

os mecanismos envolvidos no processamento de metáforas. Os objetivos específicos 

são: discutir os principais modelos de processamento da linguagem figurada e suas 

divergências; delimitar a visão representacional da gramática da Morfologia 

Distribuída; analisar os dados experimentais obtidos por rastreamento ocular; 

discutir os resultados do experimento sob a ótica da Morfologia Distribuída e de 

estudos da área; propor, se for o caso, novas perspectivas de análise conforme os 

resultados encontrados. 

Os dados experimentais terão origem em criações de própria autoria e 

adaptações de sentenças encontradas em Ricci (2016) e em demais estudos da área. 

As sentenças serão acompanhadas de contexto indutor a uma interpretação 

metafórica ou literal, e serão previamente ranqueadas em seu status de 

convencionalidade através de testes normativos. 

Os participantes da pesquisa serão alunos de graduação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sendo considerados dados referentes à faixa etária, 

gênero e região geográfica. A pesquisa será desenvolvida através de técnicas de 

rastreamento ocular (eyetracking), no âmbito do Laboratório de Psicolinguística 

Experimental da UFRJ - LAPEX. A técnica, conforme Maia (2015), permite identificar 

de forma exata os movimentos sacádicos progressivos e regressivos e fixações do 

olhar durante a leitura no momento em que ocorrem (on-line). Assim, permite que 

pequenas frações de movimento possam ser captadas, obtendo indícios mais 

precisos sobre o acesso lexical e os processos envolvidos no processamento de 

metáforas. 

As variáveis independentes do estudo serão Metáforas Novas (N), e 

Metáforas Convencionais (C), com duas condições cada: contexto indutor à 

interpretação metafórica (M) e contexto indutor à interpretação literal (L), gerando 
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um design 2x2, com quatro condições experimentais, que seguem o padrão dos 

exemplos abaixo: 

CM : Metáforas convencionais, contexto indutor à interpretação metafórica 

Alguns motoristas são muito descuidados. 

Armando é um barbeiro que avançou o sinal na rua. 

 

CL: Metáforas convencionais, contexto indutor à interpretação literal 

Alguns profissionais são muito dedicados. 

Armando é um barbeiro que ampliou o lucro do salão 

 

NL: Metáforas novas/pouco convencionalizadas, contexto indutor à 

interpretação literal 

Alguns animais são muito medrosos. 

Matilde é uma avestruz que enfiou a cabeça na terra. 

 

NM: Metáforas novas/pouco convencionalizadas, contexto indutor à 

interpretação metafórica 

Algumas pessoas são muito medrosas. 

Matilde é uma avestruz que mordiscou o lanche de todos. 

 

A hipótese de pesquisa é de que haverá maiores latências nas fixações e em 

movimentos sacádicos progressivos e regressivos à informação em sentenças 

metafóricas, ocorrendo em menor grau conforme a convencionalização dos veículos 

metafóricos, demonstrando um maior custo de processamento de metáforas novas 

frente à metáforas convencionais. As expressões em contexto tendencioso a 

interpretação literal terão menor custo de processamento, sendo necessária uma 

reanálise em sentenças metafóricas. 

Com a proposta, pretende-se contribuir com mais subsídios para pesquisas 

psicolinguísticas experimentais, bem como para outras áreas em que seja uma 

interface comum o estudo do processamento de metáforas e da linguagem figurada. 

Considerando a perspectiva da Morfologia Distribuída, pretende-se fornecer 

elementos que permitam compreender melhor como se dá o acesso enciclopédico a 
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palavras polissêmicas, contribuindo com os estudos entre as perspectivas 

lexicalistas e não-lexicalistas no campo da teoria gerativa. 
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O presente trabalho visa apresentar o programa de pesquisa que foi 

elaborado para a tese de doutoramento, dando continuidade ao trabalho de Soares 

(2021) acerca do processamento de vocábulos com ambiguidade lexical por 

homonímia e polissemia. 

Cançado (2018) define a ambiguidade lexical como o fenômeno linguístico 

que ocorre quando um item lexical apresenta dois ou mais sentidos e é constituído 

por dois processos semânticos: homonímia e polissemia. 

A homonímia diz respeito aos vocábulos que, no processo de mudança 

linguística, acabaram tendo o mesmo material fônico para designar itens lexicais 

sem nenhuma relação de sentido, como o vocábulo manga, que pode significar “fruta” 

e “parte de vestimenta utilizada na parte superior do corpo”. Por outro lado, a 

polissemia diz respeito aos vocábulos que apresentam o mesmo material fônico e se 

relacionam por meio de alguma relação metafórica ou metonímica, como em prato, 

que pode ser interpretado como a “refeição” ou como o “utensílio utilizado para 

armazenar ou servir a refeição”. 

Os resultados reportados por Soares (2021) argumentam em prol da 

heterogeneidade do fenômeno linguístico, ou seja, a ambiguidade lexical teria um 

processamento distinto no que se refere às tipologias que a constitui. Além disso, os 

dados presentes no trabalho de Soares (2021) apontam que a homonímia 

apresentou, nos testes de leitura automonitorada por meio da plataforma remota 

PCIbex (ZEHR & SCHWARZ, 2018), processamento menos custoso em relação à 

polissemia. 

O atual programa de pesquisa objetiva analisar se os resultados reportados 

por Soares (2021) se mantêm em experimentos com a técnica de rastreamento 
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ocular, paradigma do Mundo Visual e paradigma de priming, observando como se dá 

o processamento de ambiguidade lexical em alunos do Ensino Superior e da 

Educação Básica. 

A nossa hipótese é a de que a ambiguidade lexical seria um fenômeno 

heterogêneo no que se refere ao processamento e que vocábulos homônimos seriam 

processados mais prontamente do que vocábulos polissêmicos por apresentarem 

comprometimento semântico (FRAZIER & RAYNER, 1990), ou seja, por terem 

sentidos mutuamente excludentes e independentes. Por outro lado, vocábulos 

polissêmicos teriam seu processamento atrasado pois haveria estágios de 

processamento, do literal para o figurativo. 

Neste primeiro ano de doutorado, nos interessa refletir questões acerca da 

categorização dos vocábulos ambíguos, pensando se haveria outros traços 

semânticos como animacidade, abstracidade, concretude, entre outros, que oderiam 

ser utilizados para tornar mais granular a distinção entre vocábulos homônimos e 

polissêmicos já na seleção para os materiais utilizados nos experimentos. 

Encontra-se na literatura, em língua inglesa, acerca da experimentação 

linguística cujo tema é o processamento de ambiguidade lexical diferentes 

categorizações além da canônica divisão homonímia e polissemia. 

Frazier & Rayner (1990) categorizam os vocábulos analisados, em um 

experimento de rastreamento ocular, como vocábulos com sentidos múltiplos e 

significados múltiplos e analisam como se dava o processamento desses vocábulos 

a depender do momento em que a informação desambiguadora aparecia na 

sentença (se previamente ou tardiamente). Segundo os autores, vocábulos com 

significados múltiplos seriam aqueles cujas interpretações não apresentam 

nenhuma relação, sendo mutuamente excludentes. Por outro lado, vocábulos com 

sentidos múltiplos apresentariam relações de sentidos entre si. Podemos notar que 

são características que a literatura aponta como pertencentes de vocábulos 

homônimos e polissêmicos, entretanto, com uma nova nomenclatura. 

Outro trabalho que apresenta uma nova categorização para homonímia e 

polissemia é o estudo de Klepousniotou (2002), que dividiu os itens lexicais em 

homônimos, metonimicamente polissêmicos e metaforicamente polissêmicos. A 

tripartição se deu pelo fato da autora postular que o grupo de vocábulos 
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polissêmicos não se processaria da mesma maneira a depender da natureza da 

relação estabelecida entre os sentidos, se metafórica ou metonímica. 

A autora manteve a categorização em um trabalho posterior 

(KLEPOUSNIOTOU, TITONE & ROMERO, 2008) em que replicava um estudo de Klein 

& Murphy (2001), que argumentava que o processamento de homonímia e 

polissemia se dava de maneira similar, sendo a ambiguidade lexical, portanto, um 

fenômeno homogêneo no que tange ao seu processamento. 

Neste estudo, Klepousniotou, Titone & Romero (2008) observaram a 

categorização dos vocábulos a partir de um critério de sobreposição de sentido. 

Vocábulos com baixa sobreposição de sentido teriam interpretações independentes 

e não-relacionadas (como os que a literatura nomeia como homônimos), enquanto 

vocábulos com sobreposição moderada seriam os vocábulos polissêmicos por 

metáfora, e vocábulos com sobreposição alta seriam os vocábulos polissêmicos por 

metonímia, apresentando uma maior relação entre seus sentidos. 

A reflexão em torno da categorização dos vocábulos pode fornecer um corpus 

bem fundamentado para a realização dos experimentos psicolinguísticos que serão 

desenvolvidos para a tese e, assim, contribuir para o estudo do processamento da 

ambiguidade lexical em português brasileiro. 
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A leitura é uma capacidade que demanda um conjunto de habilidades 

perceptuais e cognitivas para se estabelecer e o seu exercício tem efeitos sob 

diversos aspectos da vida social humana. Dada sua importância e sua complexidade, 

a leitura se faz objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, como a 

linguística, a psicologia, a educação e a neurociência. No âmbito na neurociência, 

especificamente, os estudos concentram-se em desvendar todas as questões 

relacionadas à implementação da leitura no cérebro. 

Com o suporte do método de imagem por ressonância magnética, a 

descoberta, certamente, mais expressiva da neurociência da leitura é a existência de 

uma região do córtexcomprometida com uma etapa fundamental da leitura: o 

reconhecimento de grafemas (COHEN ET AL., 2000). Essa região especial é 

conhecida na literatura como Visual Word Form Area (VWFA) - Área da Forma Visual 

da Palavra e está localizada na região Occípito-temporal, no hemisfério esquerdo do 

cérebro (DEHAENE, 2012). Estudos revelam que a VWFA está envolvida no 

processamentopré-lexical de palavras escritas (DEHAENE ET AL., 2002), como nos 

processos de decomposição da palavra em raízes e afixos (LEWIS, SOLOMYAK, 

MARANTZ, 2011). 

Além da caracterização espacial, outras pesquisas também objetivaram 

rastrear o curso temporal da leitura no cérebro, por meio de métodos como os 

Potenciais Relacionados a Eventos (ERP – EEG) e a magnetoencefalografia (MEG). 

Na literatura, há dois potenciais eletrofisiológicos consagrados: o N170, que marca 

o caráter pré-lexical e de reconhecimento da palavra e é regularmente associado à 

atividade na VWFA (HASKO et al., 2013; apud SOTO ET AL., 2018); e o N400, que 

assinala oatributo pós-lexical e de acesso ao significado da palavra (KUTAS, 

HILLYARD, 1980). 
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No entanto, parece não haver um consenso na literatura sobre qual marcador 

eletrofisiológico reflete processos especificamente de natureza morfológica. Alguns 

pesquisadores, aplicando o paradigma de priming visual mascarado, observaram 

uma modulação apenas do componente N250 em resposta à apresentação de pares 

de palavras morfologicamente relacionadas e semanticamente transparentes (por 

exemplo, MORRIS, GRAINGER, HOLCOMB, 2008). Outros, identificaram modulação 

do componente N250 conjuntamente com o N400 (BEYERSMANN ET AL., 2014). Há 

ainda aqueles que detectaram um correlato mais precoce do processamento 

morfológico: em torno de 190ms após a exibição da condição não morfológica (ex.: 

brothel), em comparação às condições morfológica (darkness) e pseudomorfológica 

(corner)(LAVRIC, ELCHLEPP, RASTLE, 2012). A maioria desses estudos foram 

realizados em língua inglesa, sendo escassas as investigações referentes à 

morfologia de línguas como o português. 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é caracterizar temporalmente 

o processo de decomposição morfológica na leitura de pares de palavras 

morfologicamente relacionadas (leitor), pseudomorfologicamente relacionadas 

(favor) e sem relação morfológica aparente (retalho) em português brasileiro. Para 

tanto, será realizado um experimento utilizando o paradigma de priming mascarado 

com decisão lexical, frequentemente usado para investigação do processamento 

morfológico (HOLCOMB; GRAINER; MORRIS, 2013), combinado à metodologia on- 

line de extração de Potenciais Cerebrais Relacionados a Eventos (EEG-ERP), que 

fornece excelente resolução temporal. 

Além disso, este estudo também pretende lançar luz sobre um aparente 

paradoxo relacionado à aquisição do conhecimento morfológico. Pesquisas 

apontam que, mesmo antes de serem alfabetizadas, as crianças já possuem um 

conhecimento explícito sobre a morfologia da sua língua. Entretanto, pesquisas 

evidenciam queleitores iniciantes parecem não serem capazes de realizar processos 

de segmentação morfo-ortográfica, como é observadonos adultos (RASTLE, 2019). 

Assim, com a finalidade de averiguar se a generalização do conhecimento 

morfológico para leitura pode ocorrer de forma mais precoce (i) em línguas com o 

sistema morfológico mais rico, como o português e (ii) após o desenvolvimento de 

atividades metalinguísticas que visam desenvolver a consciência morfológica, será 

realizado um experimento de priming mascaradocom ERP que consistirá em dois 
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estágios: antes e após a fase de desenvolvimento do conhecimento metalinguístico. 

O experimento deverá ser aplicado a leitores iniciantes de 10 a 12 anos de idade. 
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Estudos neurolinguísticos evidenciam que o conhecimento linguístico em 

diversos níveis pode ser afetado em pacientes portadores de algumas patologias 

neurológicas. Dentre elas, destacam-se neste estudo a Afasia de Broca, patologia 

não-progressiva decorrente de uma lesão cerebral ocorrida no giro frontal inferior 

esquerdo que causa um déficit que afeta sobretudo o conhecimento linguístico de 

natureza sintática, e a Doença de Alzheimer, patologia neurodegenerativa que 

provoca um déficit progressivo e irreversível nas funções cognitivas, podendo 

provocar alterações linguísticas em diversos níveis. Martins (2010), Rodrigues 

(2011) e Gomes (2020) indicam que pacientes diagnosticados com essas patologias 

podem apresentar um déficit que afeta o conhecimento linguístico relacionado à 

categoria de aspecto gramatical. Entretanto, em tais estudos, não se levou em 

consideração o papel do aspecto semântico na escolha das morfologias utilizadas 

pelos pacientes e tampouco se verificou se este poderia estar comprometido no 

conhecimento linguístico desses sujeitos. 

 Assim, esta pesquisa tem por objetivo geral investigar a representação 

linguística de aspecto. Mais especificamente, pretendem-se: (i) investigar se 

aspecto semântico pode ser comprometido no processo de deterioração linguística 

de pacientes diagnosticados com Afasia de Broca e Doença de Alzheimer; (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 elaboradas para estudo são as seguintes: (i) o aspecto 
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semântico não está comprometido no processo de deterioração linguística na 

Afasia de Broca; (ii) o aspecto semântico está comprometido no processo de 

deterioração linguística na Doença de Alzheimer; (iii) havendo comprometimento 

linguístico aspectual, seja na Afasia de Broca ou na Doença de Alzheimer, a 

deterioração do aspecto gramatical precede a de aspecto semântico; e (iv) havendo 

comprometimento linguístico com aspecto semântico, seja na Afasia de Broca ou 

na Doença de Alzheimer, a deterioração das categorias aspectuais semânticas é 

seletiva. 

  Como estratégias metodológicas a serem empregadas neste estudo, 

serão aplicados dois testes de funcionalidade, um teste neuropsicológico, quatro 

testes linguísticos e será analisada também a fala espontânea dos sujeitos. Os 

testes de funcionalidade aplicados serão as versões feitas para o português 

brasileiro do Questionário de Atividades Funcionais (PFEFFER et al., 1982) e o 

ASHA-FACS (CARVALHO; MANSUR, 2008). O primeiro tem por objetivo verificar a 

funcionalidade do indivíduo quanto às atividades instrumentais diárias que ainda é 

capaz de realizar enquanto o segundo visa verificar a funcionalidade comunicativa 

do sujeito. 

  O teste neuropsicológico a ser aplicado será o Teste de Avaliação 

Cognitiva Montreal (MoCA). Por meio desse teste, pretende-se verificar o estado 

cognitivo geral do paciente a partir da avaliação das seguintes categorias: funções 

executivas, habilidades viso-espaciais, nomeação, recuperação da memória, dígitos, 

sentença, raciocínio abstrato e orientação. Os testes mencionados até aqui 

apresentam o objetivo de fornecer um panorama mais geral acerca do estado 

cognitivo dos pacientes. Além disso, testes que visam avaliar especificamente o 

conhecimento linguístico dos sujeitos foram elaborados para este estudo. O 

primeiro deles é o Teste de Produção Semiespontânea, que visa à avaliação do 

conhecimento de aspecto semântico. Nele, o participante verá uma imagem e 

deverá descrevê-la utilizando necessariamente um termo obrigatório que 

aparecerá abaixo. Os termos selecionados possuem a função de garantir que sejam 

expressas as noções aspectuais semânticas que caracterizam a situação 

apresentada na figura. As imagens retratarão situações que podem ser expressas 

pelos tipos de verbo: estados, atividades, accomplishments  e achievements. 
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O segundo teste linguístico será o de Julgamento de Gramaticalidade. Nesse, 

será avaliado o conhecimento relativo às propriedades aspectuais semânticas de 

estatividade/dinamicidade e pontualidade/duratividade. A tarefa consistirá no 

julgamento de sentenças como naturais ou estranhas. Serão testadas restrições 

morfossintáticas a que determinados tipos de verbo estão sujeitos no português 

brasileiro. Pretende-se aplicar tal teste em modelo on-line medindo o tempo de 

resposta a fim de verificar se algumas sentenças, caso sejam aceitáveis, pareçam 

ser mais custosas no nível do processamento. Outro teste para verificação do 

conhecimento de aspecto semântico será um de Preenchimento de Lacunas sem 

opção de resposta para avaliação do conhecimento de telicidade, adaptado de 

Lessa (2007). Neste, os participantes verão uma sentença com uma lacuna e uma 

imagem e deverão completar a frase utilizando a imagem como base. Pretende-se, 

por meio desta tarefa, verificar como os sujeitos delimitam linguisticamente o 

evento, e se o fazem, para a expressão do valor de telicidade.      

 Além disso, levando em consideração que se pretende verificar a   

relação entre aspecto gramatical e semântico, um Teste de Preenchimento de 

Lacunas com opção de resposta, adaptado de Gomes (2020), será aplicado para a 

verificação das noções de tempo e aspecto gramatical, mais especificamente, 

tempos presente e passado e aspectos perfectivo e imperfectivo. Nele, os sujeitos 

visualizarão uma sentença que conterá uma lacuna e receberá três opções de 

resposta para completá-la, devendo indicar qual das opções melhor se adequa à 

sentença em questão. Nas sentenças alvo, a lacuna estará na posição verbal e o seu 

preenchimento deverá ser feito em função da compatibilidade com o advérbio / 

expressão      adverbial      temporo-aspectual      presente      nessas      sentenças. 

Por fim, será analisada a fala espontânea dos sujeitos. Pretende-se, nessa 

etapa metodológica, verificar uma possível perda de aspecto a partir de uma 

sistematização da produção dos pacientes. Busca-se investigar se há associação 

exclusiva de algum tipo de verbo a uma determinada morfologia, bem como 

verificar se há alteração na expressão linguística de alguma categoria 

temporoaspectual  sob   análise  nesta   pesquisa. 

No momento atual da pesquisa, o trabalho encontra-se em processo de 

formulação e refinamento da metodologia. Como passos futuros, pretendem-se (i) 
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submeter o trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa, levando em consideração as 

adaptações feitas até este ano em decorrência da pandemia do coronavírus, (ii) 

aplicar os testes aos sujeitos que formarão o grupo controle e (iii) aplicar os testes 

ao grupo alvo da pesquisa. 
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1. Apresentação 

O acesso lexical permite a compreensão e produção imediata de 

palavras online. Apesar de ser uma computação linguística básica, há uma disputa 

teórica acalorada nessa área. Por exemplo, a literatura apresenta pontos de vista 

concorrentes sobre como palavras semanticamente opacas são acessadas e 

armazenadas. Nesse sentido, a variação nos métodos experimentais utilizados para 

avaliar tal processamento também vem gerando diferentes propostas sobre como 

se dá o acesso lexical. 

 

2. Objetivos 

Visando a contribuir para o esclarecimento dessas questões no 

Português Brasileiro (PB), este estudo apresentará uma pesquisa empírica cujos 

resultados lançarão luz sobre: i) a forma como acessamos palavras transparentes e 

semanticamente opacas, ou seja, se ativamos palavras inteiras (HAY, BAAYEN, 2005; 

MORRIS et al., 2017; JARED, JOURNALEV, JOANISSE, 2017) ou se as montamos 

morfema a morfema, de acordo com a hipótese do affix stripping (TAFT, FORSTER, 

1975; STOCKALL, MARANTZ, 2006; KAZANINA et al., 2008; LÁZARO, GARCIA, 

ILLERA, 2021); e ii) o método de representação de palavras na mente, ou seja, se 

palavras com uma relação semântica entre si estariam ligadas e palavras com uma 

relação morfológica entre si também estariam ligadas, mas por uma rota diferente 

da semântica (GARCIA, 2009; DOMINGUEZ, VEGA, BARBER, 2004; JARVIKIVI, 

PYYKKONEN, 2011). 

A teoria da Morfologia Distribuída (MD - HALLE, MARANTZ, 1993; 

MARANTZ, 1997) sugere que existam diferentes abordagens lexicais, originadas de 

processos psicologicamente diferentes. No entanto, nos interessa o acesso de 

palavras que guardam uma relação morfológica entre si e que outrora também 
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compartilharam uma relação semântica, mas que sob a perspectiva sincrônica a 

perderam. Um exemplo é a palavra restaurante, que deriva diacronicamente de 

restaurar; todavia, atualmente os falantes de PB parecem ignorar tal relação 

semântica. O mesmo acontece com a palavra liquidação, que vem diacronicamente 

de líquido, e com a palavra professor, que vem diacronicamente de professar. 

 

3. Experimento comportamental piloto 

Para avaliar as previsões de MD, em um estudo anterior realizamos, 

como um teste piloto, um experimentocomportamental de priming. Comparamos 

pares de palavras sincronicamente sem relação semântica (mas morfologicamente 

vinculadas) - como líquido/liquidação - com pares que mantêm uma relação 

composicional transparente - como líquido/liquidificar– e ainda com pares que 

mantêm apenas uma relação semântica (e não morfológica) - como líquido/derretido. 

Para cada uma dessas três condições, selecionamos estímulos com dois 

tamanhos/camadas morfológicas diferentes: por exemplo, os pares líquido- 

liquidação, apresentados acima, representam a condição longa da relação opaca, 

enquanto o líquido-liquidar pares representam o mais curto. 

A tarefa dada aos participantes foi a decisão lexical (palavra/não 

palavra) e o priming foi multimodal (prime oral e alvo escrito), na tentativa de 

eliminar um possível viés ortográfico. O SOA (Stimulus Onset Assyncrony, espaço de 

tempo entre a apresentação do prime e a do alvo) foi de 150ms. Cada um dos 42 

participantes analisou 48 pares de estímulos (24 estímulos críticos + 24 distratores) 

de um total de 24 primes críticos e 144 alvos críticos distribuídos within-participants, 

mais 24 pares de distratores, que eram os mesmos para todos os participantes. 

Os tempos de resposta, que foram analisados por uma análise anova 

do tipo 2-within-subject-factors, confirmaram a hipótese de MD, evidenciando: i) 

um curso decomposicional durante o processamento, independentemente da 

opacidade semântica; ii) novas entradas para palavras como liquidação no léxico 

mental; e iii) diferentes processos psicológicos para as rotas morfológicas e 

semânticas: propomos composição linguística para a primeira e memória de uso 

conjunto para asegunda (trata-se, no entanto, de algo ainda a ser explorado mais 

cuidadosamente). 
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4. Experimento com EEG 

Nossa próxima etapa será rodar um teste de eletroencefalograma 

(EEG) com o mesmo design, para testar  os correlatos neuropsicológicos dessa 

computação (BOZIC et al., 2007; LAVRIC, CLAPP, RASTLE, 2007; GWILLIAMS, 

MARANTZ, 2018; KASTNER, PYLKKÄNEN, MARANTZ, 2018). 

Pretendemos melhor controlar a frequência e a produtividade dos 

estímulos (palavras inteiras e seus morfemas), através da utilização de um corpus. 

Além disso, pretendemos adicionar uma condição de relacionamento nulo 

(professor-chuveiro), manter o priming aberto e aumentar o SOA. De acordo com a 

literatura da áreaessas duas últimas características parecem dificultar o acesso 

lexical de palavras semanticamente opacas (LOGTIN, SEGUI, HALLÉ, 2003; 

MEUNIER, LOGTIN,2007; HEYER, KRONISHOVA, 2018; FELDMAN et al., 2004). 

Assim, gostaríamos de verificar se, mesmo sob condições adversas, as palavras 

sincronicamente semanticamente opacas são acessadas por suas partes. 

 

a. Previsões e hipóteses 

Esperamos encontrar amplitudes ERP maiores para as condições 

semanticamente opacas e diferentes latências entre estímulos de dois tamanhos 

diferentes (2 e 3 camadas morfológicas) para as condições morfológicas 

transparentes e opacas, mas não para as semânticas apenas. Essas descobertas 

confirmariam nossas conclusões anteriores para o teste piloto. 

 

5. Conclusão 

Com tal trabalho, esperamos melhor entender a organização e o 

funcionamento do léxico mental e das estruturas cerebrais que o subjazem. Além 

disso, acreditamos que nossos resultados venham a ser de grande valor para a 

linguística computacional e o ensino-aprendizagem de vocabulário. 
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Processamento e processos de 

formação da palavra: teste de priming 

encoberto com o particípio passado 
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1. Introdução 

Esta comunicação se trata da apresentação dos achados sobre um 

experimento de priming encoberto com tarefa de decisão lexical, que investigou a 

relação entre o processamento morfológico de flexão e derivação através de 

palavras no particípio passado. O intuito é testar tanto a fronteira entre tais 

processos quanto um modelo de dupla-rota de processamento lexical. 

O priming encoberto é um paradigma em que um par de palavras 

prime-alvo é exibido visualmente sem que o prime seja percebido conscientemente. 

Rastleet al (2004) mostraram que este paradigma permite flagrar o processamento 

decomposicional inicial compatível com o modelo de Taft e Forster (1975) em 

estímulos em condições com semântica transparente (ex.: teacher-TEACH, 

“professor”-“ENSINAR”) assim como com semântica opaca (ex.: brother-BROTH, 

“irmão”-“CAUDO”), mas não quando a relação é apenas ortográfica (ex.: brothel- 

BROTH, “bordel”-“CAUDO”). Assim, se há relação morfológica entre prime e alvo, 

mesmo que aparente, detecta-se facilitação no processamento. 

Um estudo de Leminen et al (2013), que utilizou a técnica de extração 

de ERP (potencial elétrico relacionado a evento), investigou a influência da 

frequência superficial e do processo de formação morfológico em finlandês no 

processamento lexical. Através do componente MMN (mismatch negativity), 

assinatura neurofisiológica pré-atencional e precoce que podeserassociada a 

processamento linguístico, os autores mostraram que palavras derivadas de alta 

frequência tinham uma amplitude alta de MMN, enquanto palavras derivadas de 

baixa frequência e flexionadas de alta e baixa frequência elicitavam amplitudes mais 

baixas. Os autores sugeriram que os resultados poderiam embasar um modelo de 

dupla-rota, em que o processamento de palavras de morfologia complexa envolveria 

processamento pela forma inteira (no caso das derivadas de alta frequência) ou pela 



Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

219 

 

 

 

decomposição em morfemas (no caso das derivadas de baixa frequência e 

flexionadas de alta e baixa frequência). 

O estudo buscou encontrar o mesmo efeito de Leminen et al em um 

teste comportamental cujo paradigma é reconhecido por flagrar processamento 

morfológico. Isso permitiria testar modelos de processamento morfológico e se há, 

de fato, uma fronteira entre derivação e flexão no processamento, usando-se 

estímulos cuja morfologia exibe aspectos característicos de um e de outro processo: 

o particípio passado, que gera verbos (ex.: tinha convidado) e formas nominais (ex.: 

o ator convidado). 

 

2. Metodologia 

O teste usou o paradigma de priming encoberto junto a uma tarefa de 

decisão lexical. Os estímulos foram exibidos visualmente e divididos em quatro 

condições: particípio preferencialmente verbal de alta frequência (PV-AF) (n=20), 

particípio preferencialmente verbal de baixa frequência (PV-BF) (n=20), particípio 

preferencialmente nominal de alta frequência (PN-AF) (n=20) e particípio 

preferencialmente nominal de baixa frequência (PN-BF) (n=20). As palavras foram 

retiradas do corpus LexPorBr (ESTIVALET; MEURNIER, 2015) de onde foi possível 

retirar informações de frequência, divididas em alta (>4) e baixa frequência (<3) 

conforme a Escala Zipf (VAN HEUVEN et al, 2014). As palavras alvo eram palavras 

regulares da primeira conjugação (-ar) no particípio passado, singular e com vogal 

temática (leitura verbal) / desinência de gênero (leitura nominal) "-o". 

Pseudopalavras (n=40) no particípio foram adicionadas dada a natureza da tarefa. 

Também foram incluídos distratores (n=40) e pseudopalavrasdistratoras (n=40). 

Para obter uma linha de base que permitisse detectar o efeito de priming, o 

desenho experimental dividiu os participantes em dois grupos de 30 cada. Um grupo 

realizou o teste com uma lista em que uma metade dos pares prime-alvo foi não- 

relacionado e a outra teve pares com relação morfológica, e outro grupo vice-versa; 

as palavras alvo eram iguais, apenas os primes eram trocados. Seria possível, assim, 

comparar os resultados para determinar se houve ou não efeito de priming, já que 

nos pares não-relacionados não se espera sua ocorrência. 
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3. Resultados e discussão 

A análise estatística utilizou modelos lineares mistos. A categoria da 

palavra (PV ou PN) não foi preditora em nenhuma das fórmulas utilizadas nas 

análises de modelo linear misto (2=0.2476, p=0,6187) e não houve detecção de 

interação entre nenhuma das condições (2=5,2974, p=0,2581). A fórmula que 

obteve significância estatística utilizou frequência e tipo de prime como variáveis 

independentes e itens e participantes como variáveis aleatórias (TR ~ frequência a 

+ tipo de prime + (1 | participante ) + (1|item), p<0,05). Comparando os grupos de 

priming relacionado morfologicamente com o de priming não-relacionado, foi 

possível determinar a ocorrência de facilitação, observada por redução do tempo de 

resposta médio em todas as condições. A frequência foi preditora de menor tempo 

de resposta médio comparando as condições PV-AF com PV-BF e PN-AF com PN-BF 

tanto no grupo não-relacionado quanto no grupo de priming relacionado. 

Os resultados indicam a ocorrência de segmentação em todas as 

condições, o que violaria a expectativa de replicação dos resultados de Leminen et 

al (2013). Apesar da violação das expectativas, este experimento soma evidências 

aos achados que embasam a validade de modelos de processamento lexical que 

envolvem segmentação em morfemas. Como a categoria não atingiu significância 

estatística enquanto variável preditora e nem houve interação indicada pela análise, 

estes resultados não permitem determinar a ausência clara de uma fronteira entre 

os processos de formação de palavras. 

Uma pergunta que surgiu se refere à possibilidade de que o contexto sintático 

possa enviesar o processamento, de forma que uma mesma palavra (ex.: convidado) 

possuísse duas formas de armazenamento na memória: uma em forma inteira, para 

as palavras derivadas de alta frequência; e uma segmentada em morfemas, para as 

palavras derivadas de baixa frequência ou flexionadas, independentemente da 

frequência. Assim, não exclui-se a possibilidade de um modelo de dupla-rota que 

compartilhe de características dos resultados de Leminen et al, mas questiona-se se 

o que determina a via de processamento possa ser determinado pelo contexto 

sintático que restrinja a leitura do particípio, por exemplo, à leitura nominal (logo, 

uma derivação) ou à verbal (logo, uma flexão). Por isso, indica-se um teste futuro de 

leitura automonitorada com particípios inseridas em sentenças. 
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1. Introdução 

Adultos letrados são influenciados pelos efeitos de segmentação na 

interpretação de frases sintaticamente ambíguas do tipo SN1+SN2+SA (Ex.: Princesa 

de coroa (Extremamente) pequena – Quem é pequena: a princesa ou a coroa?)? O 

presente trabalho objetiva observar a habilidade de adultos letrados de se 

orientarem pelos efeitos segmentação na interpretação de frases sintaticamente 

ambíguas do tipo supracitado. Nesse contexto, defendemos que os efeitos de 

segmentação influenciam na interpretação de sentenças ambíguas, pois guiam a 

aposição do sintagma adjunto ao SN1 ou ao SN2 a depender de qual SN (1 ou 2) a 

segmentação favorece. É possível ver um exemplo em (1). 

 
 [PRINCESA] [DE COROA PEQUENA] 

 [PRINCESA DE COROA] [PEQUENA] 

 

Em (1.a) a segmentação favorece a atribuição de SA ao SN1 – a princesa é 

pequena. Já em (1.b), a segmentação favorece a atribuição de SA ao SN2 – a coroa é 

pequena. Estudos como os de Lourenço-Gomes (2008), Maia (2011) e Miao Yu et al 

(2019) corroboram para a hipótese aqui defendida. 

Lourenço-Gomes (2008) investigou sentenças do tipo orações relativas 

restritivas em que quais dois substantivos de um sintagma nominal complexo são 

candidatos à aposição da oração relativa (OR) na estrutura do tipo “N1-P-N2-OR”. A 

pesquisadora realizou quatro testes: três de leitura automonitorada e um de audição 

automonitorada que manipulavam otipo de segmentação da sentença e o tipo de 

aposição forçada. Foram utilizados dois locais de ruptura (visual ou auditiva): entre 

N1 e N2, condições de fronteira alta; ouentre N2 e a OR, condições de fronteira baixa. 
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Os resultados indicaram que as segmentações artificiais impactavam no 

processamento das sentenças avaliadas. 

Maia (2011) realizou dois experimentos: um estudo de questionário e um 

teste de leitura automonitorada que investigaram a compreensão de frases 

proposicionais (SP) adjuntas e argumentativas do português brasileiro. O primeiro 

estudo comparou o adjunto SP-A com o argumento SP e o adjunto SV-A e com o 

argumento SP. Este estudo mostrou uma preferência geral por SP de argumento em 

ambos os casos. O segundo estudo apresentou um desenho experimental cruzando 

o status de argumento de SP (complemento ou adjunto) e a segmentação em frases 

que continham os SP (curtos ou longos). Os resultados não indicaram diferenças nos 

tempos de leitura entre SP adjunto e complemento na primeira passagem do parser, 

o que diferiu dos modelos de processamento que preveem um rápido acesso inicial 

à informação lexical. Apesar disso, as diferenças de tempos de leitura entre 

SPadjunto e acomplemento são encontradas em uma configuração de Garden Path, 

algo que é atribuído ao estágio de reanálise. Os efeitos de segmentação também 

foram encontrados e discutidos com relação com a hipótese de prosódia implícita 

(Fodor, 2002; 2005). 

Miao Yu et al (2019) realizaram um experimento em que se manipulou a 

localização do limite prosódico e o viés semântico de frases ambíguas do tipo "V + 

N1 + de + N2" compostas por um verbo (V), um substantivo (N1), uma palavra 

funcional (de) e outro substantivo (N2). Este estudo investigou como o limite 

prosódico e o viés semântico afetam o processamento de frases ambíguas por meio 

de um experimento de rastreamento ocular. Os resultados apontaram para o efeito 

do limite prosódico no final estágio de processamento e observou uma interação 

entre o limite prosódico e o viés semântico de frases ambíguas também. Os 

participantes precisaram de mais tempo para fixação, e mais regressões ocorreram 

quando o significado da frase ambígua guiado pelo limite prosódico era 

inconsistente com o contexto, especialmente quando o a frase ambígua foi 

influenciada pela frase do objeto narrativo. 

 
2. Metodologia 

Para alcançar o objetivo proposto estamos realizando um teste 

psicolinguístico de leitura automonitorada e escolha restrita em que o participante 
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– adulto letrado gradua(n)do – lê os segmentos apertando a tecla espaço do 

computador até que fossem apresentadas duas figuras representando as duas 

possíveis interpretações. O participante deve escolher a figura que melhor 

representa o que ele havia acabado de ler clicando na figura eleita. Estão sendo 

registrados os tempos médios de leitura dos segmentos, o tempo médio de resposta 

e os índices de decisão. 

Trabalhos como os de Lourenço-Gomes (2008) e Miao Yu et al (2019) 

evidenciam que o peso do constituinte influencia na atribuição de SA. Por isso, 

também levamos em consideração a variável independente tamanho do segmento 

para a construção do presente estudo. Dessa forma, este teste psicolinguístico 

observou duas variáveis dependentes: efeitos de segmentação e tamanho do 

constituinte. 

 

 Segmentação após o SN1 + SA curto -[PRINCESA] [DE COROA PEQUENA] 

 Segmentação após o SN2 + SA curto - [PRINCESA DE COROA] [PEQUENA] 

Segmentação após o SN1 + SA longo-[PRINCESA] [DE COROA EXTREMAMENTE 

PEQUENA] 

Segmentação após o SN2 + SA longo - [PRINCESA DE COROA] 

[EXTREMAMENTE PEQUENA] 

 
Essas variáveis independentes se manifestaram cada qual em dois níveis: 

(SN1) (SN2+SA)e (SN1+SN2) (SA), no caso da variável efeitos de segmentação, e SA 

curto e SA longo,no caso da variável tamanho do constituinte, gerando quatro 

condições, como pode ser observado em (2). 

 
3.Considerações Finais 

Este estudo está em processo de coleta de dados, contudo, esperamos que 

possamos apresentar os resultados no evento. Espera-se os participantes sejam 

guiados pelos efeitos de segmentação e, por isso, sejam mais rápidos e escolham 

mais as figuras que representem o que é apontado pelos efeitos de segmentação. 
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1. Introdução 

 

 

Sabe-se que, nos primeiros anos de vida, as crianças fazem uso dos contextos 

sintáticos e de informações distributivas para determinar a categoria sintática de 

novas palavras e, portanto, inferir seus significados - fenômeno conhecido na 

literatura como boot strapping sintático. Mas, como as crianças conseguem aprender 

quais contextos preveem nomes e quais contextos preveem verbos, por exemplo? O 

presente estudo investiga a relação entre a teoria de boot strapping sintático e a 

hipótese das sementes semânticas que vem sendo recentemente testada 

defendendo a ideia de que esse aprendizado acontece a partir da generalização 

sobre um punhado de palavras que as crianças já conhecem (palavras muito 

frequentes como “boneca”, “mamar”, “dormir” etc). Sobre esse arcabouço teórico, 

propomos um estudo experimental que busca averiguar se crianças e adultos 

(brasileiros e franceses) são capazes de aprender uma nova palavra funcional (p. 

ex. ”ko”) coocorrendo com palavras já conhecidas por eles. Após os participantes 

terem sido expostos a nova palavra funcional em uma fase de familiarização, 

utilizaremos a técnica de rastreamento ocular na fase teste para obtenção de dados 

da direção do olhar diante das condições experimentais (“ko” indicando futuro vs. 

“ko” indicando o presente progressivo). Nossa hipótese é de que ambos os grupos 

aprenderão a nova morfologia ao cruzarem a informação visual e o conteúdo 

linguístico dos vídeos contendo a narração de pequenas histórias. No entanto, esse 

aprendizado será restrito à condição em que a palavra funcional nova compartilha 

uma característica que já existe na língua dos participantes (no caso, a condição de 

futuro). Quando a palavra funcional não veicular informação semântico-sintática 

que já exista na língua nativa dos participantes, esse aprendizado não será 
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evidenciado na fase de teste do experimento (no caso, a condição do presente 

progressivo para o grupo de franceses). 

 
2. Fundamento teórico 

Diante da incrível capacidade que as crianças têm de aprender uma língua 

naturalmente e aparentemente sem esforço, estudos experimentais nas últimas 

décadas vêm mostrando que esse desenvolvimento acontece devido à sensibilidade 

das crianças às informações distribucionais do input linguístico. Inicialmente, elas 

são capazes de identificar duas principais categorias de palavras: palavras de 

conteúdo (como verbos, substantivos, adjetivos) e palavras funcionais (como 

determinantes e proposições) (SHI, WERKER, MORGAN, 1999). Sabe-se que a 

percepção das palavras funcionais ajuda as crianças a segmentarem o fluxo contínuo 

da fala em palavras ou em sintagmas. Essa capacidade, por sua vez, serve ao que 

conhecemos na literatura como boot strapping sintático (BABINEAU, CHRISTOPHE, 

2020; BERNAL et al., 2007; DE CARVALHO et al., 2019; FISHER et al., 2020; 2010; 

LANDAU, GLEITMAN, 1985, entre outros), que se refere ao fato de as crianças 

utilizarem a estrutura sintática das orações para descobrirem a categoria sintática 

de novas palavras, e assim, inferir seu significado. Por exemplo, dados empíricos 

mostram que, aos 12 e 14 meses, as crianças conseguem inferir que blick se refere 

potencialmente a um objeto em um contexto sintático como “This is a blick” (Este é 

um blick) (WAXMAN, BOOTH, 2001). De fato, essa capacidade tem sido amplamente 

demonstrada nas pesquisas experimentais sobre desenvolvimento de linguagem. 

Mais recentemente, pesquisadores têm proposto a hipótese das sementes 

semânticas (semantic seeds hypothesis) para explicar como as crianças desenvolvem 

vieses como o exemplificado acima; ou seja, como elas atribuem significado às 

estruturas sintagmáticas sendo aprendidas. Segundo essa hipótese, as crianças 

usariam o que conhecem sobre o significado de algumas palavras para aprender 

sobre os contextos sintáticos (cf. Babineau et al. no prelo). Por exemplo, elas ouvem 

“isso é uma cama/maçã/mamadeira” e desenvolvem um viés para o qual "isso é  

uma" tende a preceder palavras que se referem a objetos. Assim também, ao 

ouvirem “ela come/pula/dorme”, as crianças desenvolvem o viés de que “ela” tende 

a preceder palavras que se referem a ações. De fato, Babineau et al. (2021) 

mostraram que tanto adultos quanto crianças de 3 e 4 anos de idade aprenderam 
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uma nova palavra funcional, “ko”, quando ela substituiu um pronome (p. ex. “ko 

come”) ou um artigo (p. ex. “ko maçã”), antecedendo palavras conhecidas. Nesse  

experimento, as testagens aconteceram após os participantes terem sido 

familiarizados com a nova palavra funcional durante os três dias anteriores. Eles 

assistiram a vídeos contendo pequenas histórias contadas por uma 

experimentadora que manipulava os personagens enquanto usava a palavra 

funcional nova. 

Barbir et al. (2019), com uma metodologia muito similar, também testaram 

a aprendizagem de uma nova palavra funcional, mas desta vez a nova morfologia 

indicava animacidade (“ko” para seres animados e “ka” para seres inanimados).  

Crianças de 20 meses de idade assim como os adultos que participaram do teste 

mostraram ter aprendido a distinção dada pelas novas palavras funcionais. Porém, 

crianças de 3 e 4 anos não obtiveram sucesso no teste. Essa discrepância é o cerne 

do atual estudo experimental que será melhor detalhado a seguir. 

 
3. Metodologia 

Para contribuir com a literatura previamente apresentada, desejamos testar 

se crianças e adultos podem aprender uma nova palavra funcional quando elas 

coocorrem com palavras conhecidas. Dessa vez, estamos testando a aprendizagem 

de uma palavra funcional cuja função veicula um aspecto verbal. O desenho 

experimental apresenta duas condições experimentais: (i) “ko” veiculando o aspecto 

de futuro dos verbos vs. (ii) “ko” veiculando o aspecto de presente progressivo, em  

distribuição between-subject. Também contamos com uma fase de familiarização da 

nova palavra funcional seguida por uma fase de teste. Os participantes, brasileiros e 

franceses monolíngues, assistirão a 8 histórias curtas contendo a palavra “ko” antes 

de verbos conhecidos, como “pular”, "dançar", “dormir” etc. As histórias duram em 

torno de 1 minuto e meio cada. Na condição de futuro, os participantes ouvirão “ko” 

+ verbo (p. ex. “ele ko come”, no teste em português brasileiro e “il ko mange” em 

francês) antes da ação acontecer. Na condição de presente progressivo, os 

participantes ouvirão “ko” + verbo enquanto a ação está acontecendo. No momento, 

estamos preparando o teste para o grupo de franceses. No francês existe uma 

morfologia específica para veicular o futuro, assim como no português, p. ex. “il va 

manger” e “ele vai comer”. Porém, como o francês não possui morfologia exclusiva 
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para veicular o presente progressivo (de modo que tanto a ideia de “ele come”  

quanto “ele está comendo” são traduzidas da mesma forma “il mange”), com essa 

condição, estaremos testando uma morfologia nova e um parâmetro novo, com 

adultos e crianças de 3 e 4 anos, semelhante ao proposto por Barbir et al. (2019). O 

mesmo experimento será realizado com falantes monolíngues de portugues 

brasileiro (PB). No entanto, nenhuma das condições representa um parâmetro novo 

para este grupo, já que em PB existe a distinção entre o presente e o presente 

progressivo, por exemplo “ele come” e “ele está comendo”. Utilizaremos a técnica de 

rastreamento ocular para obtenção de dados na fase teste, além dos dados de 

acurácia segundo apontamento para a imagem alvo na tela. Nossas hipóteses são de 

que a condição experimental cuja palavra funcional nova possui uma função já 

existente na língua dos participantes será mais facilmente aprendida do que aquela 

cuja função também é nova. Essa diferença será encontrada entre os grupos das 

crianças (brasileiras e francesas), mas não entre os grupos adultos, segundo 

apontam os achados de Barbir et al. (2019). Pretendemos analisar nossos resultados 

à luz dos mecanismos que podem estar por trás de tais aprendizados, estratégias 

implícitas e explícitas que entram em ação tendo em vista a diferença entre crianças 

e adultos, e sua relação com o input linguístico. 
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1. Introdução 

O parser mostra uma grande acurácia na aplicação de algumas restrições 

complexas, como, por exemplo, as restrições anafóricas, caso e dependências de 

longa distância, mas comete desvios na implementação de algumas restrições 

relativamente simples como no caso da concordância sujeito-verbo (cf. PHILLIPS, 

WAGERS & LAU, 2011) e, em alguns casos, os falantes se mostram bem suscetíveis 

a ilusões gramaticais. As ilusões gramaticais são construções linguísticas que num 

primeiro momento parecem aceitáveis e passam pelo crivo do nosso processador, 

mas que, se observadas com maior cuidado, nãoapresentam sentido bem formado 

ou mesmo coerente. Essas ilusões acontecem com alguma frequência e são muitas 

vezes frutos de manipulação para jogos e charadas que são usadas até mesmo no 

ambiente familiar, ainda que as pessoas não tenham conhecimento explícito sobre 

os processos que envolvem uma ilusão de pensamento como a ilusão gramatical. 

Segundo alguns autores, existem determinados contextos linguísticos que parecem 

oferecer imunidade a essas ilusões. Gomes & Maia (a aparecer) demonstram, em um 

estudo de leitura automonitorada à distância, uma relação inversamente 

proporcional entre não notar as evidências na seleção semântica de verbos e a 

complexidade estrutural da sentença em que se encontram, comparando 

coordenação com e sem conectivo com adjunção mais ou menos encaixadas. 

É preciso destacar que, para o instanciamento de muitas dessas ilusões, é 

preciso que tanto o emissor quanto o receptor da mensagem compartilhem 

conhecimentos relativos aos dados informacionais da sentença. A mensagem 

apresentada em uma ilusão, geralmente, atravessa as relações cooperativas (GRICE, 
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1967) e de presunção de conhecimento, que ocorre quando um enunciado é feito 

com uma aparente intenção comunicativa, presumindo algum tipo de conhecimento 

por parte do ouvinte (cf. STRAWSON, 1964). Um exemplo clássico de ilusão 

gramatical sempre citado na literatura é a ilusão de Moisés (cf. ERICKSON & 

MATTESON, 1981). 

a) Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? 

Ao lermos um tipo de sentença como essa, muitos de nós não questiona a 

validade ou plausibilidade do argumento externo do verbo levar (SN) e somos 

induzidos a responder sobre a quantidade de animais que foram levados à arca, 

ainda que, segundo a mitologia judaico-cristã, a arca tenha sido construída para 

abrigar um casal de cada espécie de animal pelo Noé, outro personagem bíblico, e 

não o Moisés, que, na verdade, foi o responsável pela escrita da história de Noé no 

livro de Gênesis. Considerando a literatura sobre a profundidade do processamento 

linguístico e desse tipo de ilusão, a hipótese considerada para a tese é de que essas 

ilusões sejam sensíveis a determinadas estruturas sintáticas como o tópico, foco e 

clivagem, dada a complexidade de processamento que envolve esses tipos de 

operações (BREDART& MODOLO, 1988). 

 
1.1. Periferia esquerda: 

Estudos de escopo sintático apontam que a sentença é formada por uma estrutura 

hierárquica de constituintes complexos de natureza funcional (CP e IP) e lexical (VP), 

sendo: 

I) Camada lexical (VP): encabeçada pelo verbo, caracteriza-se por ser a área onde 

ocorrem as atribuições de papéis temáticos; 

II) Camada flexional (IP): com núcleos (funcionais) que correspondem a 

especificações morfológicas, concretas ou abstratas, do verbo, sendo também a área 

em que ocorre atribuição de caso nominativo e concordância com o sujeito da 

sentença e 

III) Camada do complementizador (CP): expressa Força e Finitude, que se 

referem a relações selecionais entre um CP e os sistemas estruturais imediatamente 

mais alto e mais baixo - pode alojar sintagmas topicalizados, elementos focalizados 

e expressões interrogativas 
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Cada um desses complexos constituintes tem seu próprio custo semântico, 

pragmático e estrutural apresentando propriedades idiossincráticas (cf. MIOTO, 

2001). A periferia esquerda (CP) é também o espaço da estrutura em que a sentença 

se programa para se conectar com uma superestrutura, estabelecendo uma relação 

de vinculação. Para Rizzi, a camada do CP é a responsável pela interface entre o 

conteúdoproposicional expresso pelo IP e a estrutura superior (uma sentença 

encaixada ou a articulação do discurso). Concebido dessa forma, o CP tem como 

papel fornecer informações voltadas para fora e para dentro da sentença. É também 

ali, na periferia esquerda, que outros constituintes cuja ocorrência não é devida às 

necessidades selecionais e que, por isso, são tratados muitas vezes como adjuntos a 

IP ou a CP são acomodados. Rizzi (1997) propõe que as articulações tópico- 

comentário, assim como foco-pressuposição ativam, ao lado do sistema Force- 

Finiteness, um segundo bloco da periferia esquerda: o sistema Topic-Focus. Todas 

essas camadas linguísticas (sintática - semântica - discursiva - pragmática) 

assumidas por essas estruturas podem gerar alguma implicação no instanciamento 

ou não das ilusões gramaticais. 

Para explorar os efeitos dessas construções, um estudo investigativo 

considerando preliminarmente esses types de estrutura parece adequado e 

necessário. O material experimental e distrator será elaborado e a tarefa será 

composta pela leitura de um período e resposta a uma pergunta interpretativa sobre 

o período lido, em um formulário virtual. As variáveis dependentes serão a taxa de 

acertos e o tempo de resposta. Esperamos encontrar, nesse estudo preliminar, 

resultados que expressem as diferenças entre essas estruturas linguísticas. 

Posteriormente, esses dados serão explorados para o desenvolvimento da próxima 

etapa do trabalho, que considerará também os contextos de ilusão gramatical. 

Entender um pouco melhor esses processos, como eles ocorrem, suas motivações, 

seus custos e como os constituintes podem relacionar-se uns com os outros é o 

passo inicial para o desenvolvimento da minha tese de doutorado. 
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A presente pesquisa, em estágio inicial, visa a explicar etapas da aquisição 

lexical à luz da linguística gerativa (CHOMSKY, 1995), e apontar as diferenças 

neurofisiológicas e cognitivas que subjazem a aquisição de substantivos de natureza 

concreta e abstrata por bebês entre seis e nove meses de idade, adquirindo o 

português brasileiro (doravante PB). 

No Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), a aquisição linguística ocorre 

em virtude do Mecanismo de aquisição de Linguagem (LAD) localizado na 

mente/cérebro dos indivíduos, o qual se constitui como um componente genético 

nos humanos e, que facilita o processamento de dados primários linguísticos no 

cérebro. Nesse modelo, a língua é concebida como parte da arquitetura cognitiva e 

atua com outros submódulos da cognição. 

A Faculdade da Linguagem é composta pela Faculdade da Linguagem em 

sentido estrito (FLN), constituída por mecanismos computacionais de recursividade 

de elementos linguísticos, e a Faculdade da Linguagem em sentido amplo - que 

integra a FLN e outros sistemas cognitivos com os quais a FLN faz interface. Esses 

sistemas de desempenho correspondem ao sistema sensório-motor ou 

articulatório-perceptual (interface fonético-fonológica) e os sistemas conceptuais- 

intencionais ou sistemas de pensamento (interface semântica). Assim, tem-se dois 

níveis de representação para uma sentença da língua postulados pelo PM: o nível da 

representação Forma Lógica (LF - Logical Form) e o da Forma Fonética (PF – 
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Phonetic Form). 

A Gramática Universal (GU), que compõe a Faculdade da Linguagem, atua 

como um algoritmo que torna os seres humanos capazes de adquirir a gramática de 

uma língua, a partir da delimitação de parâmetros específicos às propriedades 

gramaticais de uma língua natural. Enquanto os princípios correspondem às 

propriedades comuns dessas línguas. A exposição do indivíduo ao meio desencadeia 

a formação de um léxico, a partir da delimitação dos traços formais1 relevantes para 

a computação sintática na FNL. 

Desse modo, No PM, a língua-I (interna, intensional e internalizada) é tomada 

como um procedimento gerativo que possui um sistema computacional linguístico 

universal (comum a todas as línguas naturais) e um léxico, composto por matrizes 

de traços formais, semânticos e fonológicos, que são adquiridos mediante a 

exposição do indivíduo a uma língua natural. 

Pesquisas psicolinguísticas sobre aquisição lexical (TINCOFF; JUSCZYK, 

1999; BERGELSON; SWINGLEY, 2012; BERGELSON; SWINGLEY, 2013) indicam que 

crianças neurotípicas, adquirindo a língua inglesa, entre 6 e 13 meses de vida, 

identificam substantivos concretos  e abstratos. 

Tincoff e Jusczyk (1999) apontam que os bebês, em uma tarefa de olhar 

preferencial intermodal, identificam itens lexicais concretos, como “papai” e 

"mamãe", e mapeiam seus referentes. Também aos seis meses de idade, bebês 

neurotípicos, a partir de uma adaptação da tarefa de looking-while-listening 2 , 

reconhecem elementos lexicais de natureza concreta, como “boca” e “maçã”, 

(BERGELSON; SWINGLEY, 2012). Sobre a aquisição de itens abstratos, Bergelson e 

Swingley (2013) apontam que bebês, em uma tarefa de fixação visual com o uso do 

eye-tracker 3 , entre 10 e 13 meses de idade, relacionam itens lexicais nominais 

comuns abstratos (como “beijo” e “dança”) aos seus referentes quando esses estão 

em  contextos  de   cena. 

 
 

1 A respeito dos traços formais, Corrêa (2011, p. 7) explica: “os traços formais tornam os elementos do 

léxico acessíveis, como símbolos, ao sistema computacional [...] para que sejam combinados em uma 

estrutura sintática”. 
2 Na técnica do looking-while-listening, realiza-se uma apresentação simultânea à criança de estímulos 

visuais e sonoros, com a finalidade de fazer o bebê olhar determinado objeto ou situação no conjunto de 

estímulos visuais apresentados. 
3 Sobre o Eye-tracking: “...exploits this close temporal link between gaze and cognition to study the fast 

and highly automatic processes involved in language processing.” (SCHMID et al., 2016, p. 55). 
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Na perspectiva da neurociência da linguagem, estudos (KOUNIOUS; 

HOLCOMB, 1994, WEST; HOLCOMB, 2000, HUANG et. al., 2010) apontam diferenças 

neurofisiológicas e cognitivas no processamento de palavras concretas e abstratas. 

A respeito do processamento de palavras concretas e abstratas, Kounios e 

Holcomb (1994) investigaram, com adultos falantes de inglês, o efeito de 

concretude4, a partir de Potenciais Relacionados a Eventos5 (ERPs). Os resultados 

reportados pelos autores apontam que palavras concretas eliciam um ERP negativo, 

de maior amplitude entre 300 e 500 mseg (N400) 6 , do aquele que advém de 

palavras abstratas. 

Em experimentos comportamentais, aferindo os tempos de respostas, e 

também em experimentos com eletrofisiologia, ambos aplicados em falantes adultos 

de língua inglesa, West e Holcomb (2000) verificaram que palavras que 

representam conceitos concretos são processadas de forma mais rápida e eficiente 

do que palavras que representam conceitos abstratos. Efeitos de concretude 

também foram observados em estudos usando potenciais cerebrais relacionados a 

eventos (ERP). Huang et. al. (2010) exploraram em que ponto do processamento os 

efeitos de concretude emergem e como diferentes tipos de operações cognitivas as 

influenciam. Os resultados indicaram que o N400 relativo a palavras concretas 

tende a ter maior amplitude do que o de palavras abstratas. Os autores reportam 

também que as palavras concretas eliciam um P600 mais evidente do que as 

abstratas. 

A partir da lacuna na literatura de estudos a respeito da aquisição de itens 

abstratos e concretos, esse trabalho visa a captar a eletrofisiologia (ERPs) de bebês 

relacionada a conceitos concretos e abstratos. Objetiva-se, também, utilizar o 

Paradigma do Mundo Visual (COOPER, 1974; TANENHAUS et al., 1995) para aferir 

o processamento linguístico/cognitivo, por meio do rastreamento ocular dos 

 
 

4 De acordo com Paivio (1986), o efeito de concretude é explicado pela teoria da dupla codificação, segundo 

a qual o processamento de palavras concretas envolve dois sistemas: um sistema verbal semântico e um 

sistema imagético. Segundo o referido autor, o processamento de palavras abstratas não atua conjuntamente 

com o sistema imagético. 
5 A respeito do ERP, França (2002, p. 112) diz: “A extração do ERP implica em uma técnica que, a partir 

do sinal elétrico bruto captado por um eletroencefalograma, separa um dado componente elétrico que pode 

ser relacionado a um evento ou estímulo experimental. 
6 Entende-se por N400 no ERP: “um pico negativo de aproximadamente aos 400ms (N400), após o instante 

de estimulação – [o N400] passou a ser robustamente relacionado a incongruências semânticas de sentenças” 

(FRANÇA, 2002, p. 130). 
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participantes, durante a apresentação dos estímulos sonoros e visuais para verificar 

a identificação desses itens por bebês entre 6 e 9 meses de vida. 

Espera-se, assim, obter evidências experimentais acerca das diferenças 

neurofisiológicas e cognitivas na aquisição de nomes concretos e abstratos por 

bebês neurotípicos entre 6 e 9 meses de idade, adquirindo o PB. Por enquanto, antes 

de rodar os experimentos, realiza-se o levantamento bibliográfico e são estudados 

quais os procedimentos metodológicos adequados para testar bebês dessa idade. 

Pretende-se recrutar esses participantes por meio de contato direto com clínicas 

pediátricas e instituições de ensino público e privado destinadas à primeira infância. 
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O domínio da leitura e escrita nos introduz na comunidade letrada. Porém, a 

dificuldade nesse domínio (dislexia) pode excluir uma pessoa dessa comunidade. De 

acordo com a International Educational Statistics (2008), há um total de 654,9 

milhões de crianças em idade escolar no mundo e, se a dislexia afeta de 10 a 15% 

dessas crianças (FLETCHER et al. 2007), isso se traduz em 65 a 98 milhões de alunos 

com essa dificuldade. Esta pesquisa se propõe a investigar se a aprendizagem 

intensiva de uma segunda língua pode ter um efeito remediador em crianças 

dislexicos. A dislexia é um transtorno de origem neurobiológica que se apresenta 

como uma dificuldade severa no aprendizado da leitura (SHAYWITZ, 2006) e está 

associado a um déficit na associação entre fonemas e grafemas pelos aprendizes 

(DEHAENE, 2012). 

Dehaene (2012) observa que praticamente todos os estudos de imagem 

cerebral da dislexia encontram uma hipoativação na região temporal posterior 

esquerda. Outra anomalia igualmente frequente é a hiperativação do córtex frontal 

inferior esquerdo (região de Broca) durante a leitura ou em tarefas fonológicas (veja 

também BUCHWEITZ, 2014). Nesse sentido, estudos recentes de neuroimagem 

funcional mostraram que a plasticidade cerebral está associada a uma intervenção 

eficaz para a dislexia (GABRIELI, 2009). A remediação está associada às melhorias 

(no sentido de se tornarem mais típicas) nos padrões de ativação nas regiões 

têmporo-parietal e frontal esquerda, onde se observa menor ativação em pessoas 

com dislexia. 
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No passado, um disléxico aprender uma L2 era tido como algo indesejável, 

porém, a hipótese de que aprender uma L2 traria malefícios e/ou confusão para o 

disléxico já foi posta de lado (SPARKS; GANSCHOW, 1993; WYDELL; 

BUTTERWORTH, 1999; AZEVEDO, 2016, entre outros). 

Em Azevedo (2016), concluiu-se que os participantes disléxicos bilíngues 

(aprendizes de inglês como L2) ainda careciam de automatização na leitura, porém 

apresentaram um desempenho superior em comparação a um grupo de disléxicos 

monolíngues em todos os componentes de leitura e escrita do Português Brasileiro, 

para os quais os disléxicos bilíngues obtiveram resultados próximos dos leitores 

típicos. 

As dificuldades de leitura de L1 e L2 são influenciadas pelas diferenças entre 

os sistemas ortográficos das línguas. Características específicos podem ser o grau de 

transparência entre som e símbolo e as diferentes dimensões de granularidade na 

relação som-grafema. Ademais, habilidades de decodificação de leitura e 

compreensão de linguagem oral em L2 podem não consolidar simultaneamente, o 

que é uma variável importante na aprendizagem de L2. Isso pode afetar a seleção da 

estratégia cognitiva para o mapeamento entre som e forma escrita (LODEJ, 2016). 

Nesse sentido, em Azevedo (2016), postulou-se que os disléxicos bilíngues 

fizeram uma mudança de estratégia de leitura em relação aos disléxicos chamados 

monolíngues, algo previsto pelo modelo de dupla rota (ELLIS, 1995). Esse modelo 

prevê a existência de duas rotas: a Rota Fonológica ou Via Indireta consiste na 

segmentação fonológica das palavras escritas, isto é, na transformação dos grafemas 

para fonemas, enquanto que a Rota Lexical ou Via Direta consiste na análise visual 

das palavras escritas, ou seja, numa interpretação mais imediata e direta da palavra 

que faz uma transferência simultânea da análise ortográfica para o significado que 

está armazenado numa espécie de “dicionário mental”, denominado léxico mental 

ortográfico (ELLIS, 1995). Dessa forma, Azevedo (2016) aponta para o fato de que 

os disléxicos bilíngues apresentaram um desengajamento das áreas tradicionais de 

rota de leitura fonológica, engajando a rota lexical assim como o grupo controle, 

enquanto que os disléxicos monolíngues pareciam engajar a rota fonológica. 

Sendo assim, a dada pesquisa tem por objetivo investigar a aprendizagem de 

disléxicos de inglês como L2 em relação a sua organização cerebral, tendo por 

hipótese que essa aprendizagem afeta positivamente o desempenho de leitura do 
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disléxico tanto em L1 (português) como em L2 (inglês), uma vez que estratégias de 

leitura diferentes das usadas em L1 precisarão ser desenvolvidas, correlacionando 

com as vias direta/indireta. Propõe-se também que pode estar em jogo o 

fortalecimento da Função Executiva dos disléxicos com um nível de bilinguismo 

superior em relação aos de nível inferior. Ou seja, os objetivos de nosso estudo são 

investigar: (1) a relação desempenho leitor e bilinguismo na dislexia; (2) os 

correlatos neurais do desempenho de disléxicos de diferentes níveis de bilinguismo 

e leitores típicos; (3) desempenho da leitura em disléxicos bilíngues em tarefas de 

leitura em inglês; (4) os correlatos neurais da ortografia transparente e opaca das 

duas línguas na leitura bilíngue. 

Nesse sentido, propõe-se investigar a aprendizagem de disléxicos de inglês 

como L2 em relação a sua organização cerebral, tendo por hipótese que essa 

aprendizagem afeta positivamente o desempenho de leitura do disléxico tanto em 

L1 (português) como em L2 (inglês). Pautado no modelo de dupla-rota (ELLIS, 

1995) que prevê que a Rota Fonológica consiste na segmentação fonológica das 

palavras escritas e a Rota Lexical consiste na análise visual das palavras escritas, 

propomos um estudo em que investigaremos estratégias de leitura em disléxicos de 

diferentes níveis de bilinguismo e leitores típicos medindo o desempenho da leitura 

em disléxicos bilíngues em tarefas de leitura nas duas línguas. Consideramos fatores 

de relevância os correlatos neurais da ortografia transparente (PB) e opaca (inglês) 

das duas línguas na leitura bilíngue e a memória de trabalho, devido ao seu papel 

fundamental no aprendizado de L2 (ARDILLA, 2003). 

O grupo em análise será em torno de 6 disléxicos alunos de uma escola 

internacional (completamente imersiva em inglês, tendo como primeira 

alfabetização a de língua inglesa) situada na zona oeste do Rio de Janeiro e 6 

disléxicos alunos de uma escola também situada na zona oeste do Rio de Janeiro, a 

qual possui 5 tempos (45 minutos cada) semanais de língua inglesa, a partir do 

maternal 2 (4 anos de idade). Os alunos do estudo têm em torno de 9 anos de idade. 

Dessa forma, estaremos controlando o fator socioeconômico e grau de exposição ao 

inglês. Nesse sentido, os testes aplicados serão WCST (Wisconsin) para funções 

executivas (memória, QI, velocidade de processamento de informação visual), 

Neuropsilin (rastreio/bateria psicológica), Leitura de palavras e pseudopalavras em 

Português (SALLES, 2005), Leitura de palavras, pseudopalavras e palavras 
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irregulares em inglês (Woodcock - Johnson Achievement Battery – III), 

Compreensão de leitura de textos expositivos em Português (SARAIVA, MOOJEN E 

MUNARSKY, 2007), compreensão de leitura em inglês (Woodcock - Johnson 

Achievement Battery – III) e Proficiência em Inglês (Cambridge, Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas - CEFR). Esperamos replicar os efeitos de 

Azevedo (2016) pelo menos no ensino imersivo, postulando que os diferentes níveis 

de bilinguismo em língua inglesa têm influência no desempenho de leitura no 

Português Brasileiro. 
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1. Introdução 

Embora o ato de falar seja natural e automatizado desde a primeira infância 

numa perspectiva neurotípica, ele é, na verdade, extremamente complexo e envolve 

uma programação neuronal que articula diferentes áreas cerebrais. Essa 

programação é permeada de especificidades que podem apresentar disfunções 

congênitas e adquiridas, e que se instauram como dificuldades ou mesmo barreiras 

na aquisição e produção da fala de crianças e adultos. Esses são os casos de inúmeras 

disfunções que são bastante estudadas nas áreas de neurociências, linguística e 

fonoaudiologia, e que serão delimitadas e abordadas neste projeto de pesquisa. 

Pretendemos, portanto, investigar a dificuldade no acesso lexical e na produção da 

fala da criança com Apraxia de Fala na Infância (doravante AFI) e se há alguma 

relação com a memória de trabalho. 

Se pensarmos que uma criança com AFI tem que lidar com uma falha na 

conexão dos músculos responsáveis pela produção da fala com o cérebro1, é possível 

pensar também em falha de processamento. Quanto maior a palavra, mais 

programações motoras o cérebro tem que enviar para a boca e mais movimentos 

essa criança terá que planejar. 

 
2. A Apraxia de Fala na Infância 

 
 
 
 

1 A apraxia da fala na infância (AFI) é um distúrbio neurológico dos sons da fala na infância em que a 
precisão e a consistência dos movimentos subjacentes à fala são prejudicados na ausência de déficits 
neuromusculares (por exemplo, reflexos anormais, tom anormal). A AFI pode ocorrer como resultado de 
comprometimento neurológico conhecido, em associação com distúrbios neurocomportamentais 
complexos de origem conhecida ou desconhecida ou como distúrbio neurogênico idiopático dos sons da 
fala. O comprometimento central no planejamento e/ou programação de parâmetros espaço-temporais 
de sequências de movimento resulta em erros na produção de sons da fala e na prosódia.(Ad Hoc 
Committee on Apraxia of Speech in Children, ASHA 2007, tradução e grifos nossos). 
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Cerca de 1 a 2 em cada 1.000 crianças têm AFI (ASHA, 2007). Uma vez que a 

criança é capaz de verbalizar o mínimo, existem características comuns que podem 

ser generalizadas para os pacientes com AFI. Essas incluem: (a) quebras de 

coarticulação; (b) erros inconsistentes em produções repetidas da mesma palavra; 

e (c) prosódia inadequada, particularmente no que diz respeito a padrões de ênfase 

lexical e frasal. 

Coordenar respiração e fala pode ser bastante desafiador para a criança com 

AFI. São diversos os aspectos os quais o apráxico precisa atentar-se até chegar à 

produção dos sons da fala: programação, planejamento motor, sequenciação e 

execução. A criança pode “perder-se” em suas ideias e parecer distraída, visto que 

tem que lidar com uma demanda demasiada no viés fono-articulatório. 

 
A memória de trabalho e sua interface com a fala e a linguagem 

No modelo de memória de trabalho de Baddeley (1986 apud Dodwell e Bavin, 

2008: 204), foi sugerido que crianças com Transtorno do Desenvolvimento da 

Linguagem (doravante TDL) têm capacidade limitada de memória operacional 

fonológica. Nem toda criança com AFI terá TDL como comorbidade, entretanto a 

dificuldade de acesso lexical na produção da fala da criança com AFI pode ser um 

impeditivo para que a comunicação ocorra. Cabe, portanto, refletir se a capacidade 

de memória operacional fonológica é limitada na criança com AFI assim como na 

criança com TDL. 

Gathercole e Baddeley (1993) chamam a atenção para a complexidade de 

operações cognitivas que acontecem durante a produção da fala entre a formulação 

de um conteúdo pelo falante e a execução de gestos articulatórios apropriados que 

levarão à sua produção. Os autores ressaltam que a memória de trabalho pode 

cumprir importante função nas operações cognitivas envolvidas na produção da fala, 

como fornecer armazenamento de buffer na execução da fala. 

Estudos anteriores verificaram que os apráxicos apresentam redução da 

capacidade de memória de trabalho sugestiva de alteração na alça fonoarticulatória2. 

O trabalho experimental nessa área tem sido amplamente restrito a adultos. O 

presente estudo pretende, portanto, estender a pesquisa a crianças. 

 

2 Tehan G, Tolan GA. Word length effects in long-term memory. J Mem Lang 2007; 56:35-48. 
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3. Metodologia 

Com a finalidade de realizar um primeiro mapeamento, serão realizados três 

pequenos testes em crianças apráxicas e crianças neurotípicas (grupo controle), 

com sexo e idade pareados. Esses testes são parâmetros básicos antes de um teste 

mais complexo, o Eletroencefalograma (EEG). 

Primeiramente será conduzido um Teste de Nomeação de Figuras (word- 

picture matching). O objetivo é flagrar problema de decodificação cruzado com o 

tamanho da palavra. 

1a. (auditivo) pé – figura – pé e pá 

1b. (auditivo) casa – figura – casa e carro 

1c. (auditivo) tartaruga – figura – tarântula e tartaruga 

 

Em seguida, com o objetivo de flagrar problema de memória de trabalho 

cruzado com o tamanho da palavra, seguiremos com um teste de produção. Os 

participantes deverão falar o nome assim que parar o beep. 

 
1a. (figura) pé - 1500 ms 

1b. (figura) pá - 3000 ms 

1c. (figura) nó - 5000 ms 

1d. (figura) casa- 1500 ms 

1e. (figura) dedo- 3000 ms 

1f (figura) dado- 5000 ms 

1g. (figura) cavalo - 1500 ms 

1h. (figura) tapete - 3000 ms 

1i. (figura) escova - 5000 ms 

 
Posteriormente, um teste de expectativa será conduzido com o intuito de 

checar o nível de previsibilidade linguística cruzado com apoio pragmático. As 

sentenças aqui serão apresentadas auditivamente. 

 
1. João foi andar de barco no rio. Ele estava lá pescando quando de repente apareceu 

um já.... 
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2. João estava andando “de bobeira”. Ela estava lá, pensando na vida, quando de 

repente apareceu um já.... 

 
Os possíveis participantes desta pesquisa serão 10 crianças apráxicas e 10 

crianças neurotípicas (grupo controle), entre cinco e oito anos de idade, com sexo e 

idade pareados. 

 
4. Considerações Finais 

Apresentamos aqui um protocolo de estudos iniciais para delinear o impacto 

potencial da programação motora e dos déficits de sequenciamento de sons no 

desenvolvimento da linguagem em crianças com Apraxia de fala. As descobertas 

iniciais de outros estudos sugerem que as dificuldades de planejamento colocam 

crianças com Apraxia de fala em risco de déficits linguísticos bem graves no 

desenvolvimento de linguagem expressiva. Por isso, a presente pesquisa objetiva 

investigar mais completamente o transtornopara em seguida correlacionar os 

achados com resultados de um protocolo de EEG que podem cumprir a promessa de 

identificação precoce de dificuldades persistentes no desenvolvimento de 

linguagem de crianças com Apraxia da Fala. 
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1. Aquisição da Linguagem 

De acordo com a abordagem inatista, somos dotados biologicamente de uma 

capacidade inata e modular para adquirir língua. A relação dessa nossa competência, 

Gramática Universal (GU), com os dados primários do ambiente (input), dentro de 

dada janela de tempo (Período Crítico) viabiliza a aquisição de qualquer língua por 

falantes típicos (Chomsky, 1981,1986; França et al., 2016; Werker & Hensh, 2016, 

dentre outros). Conforme a Teoria Gerativa (Chomsky, 1981, 1986), a permite 

adquirir por meio dos seus Princípios e Parâmetros um sistema de regras finitas 

capaz de gerar sentenças infinitas. Todo esse processo de aquisição está associado 

ao desempenho, ocorre em áreas específicas de nosso cérebro e as neurociências 

avançaram no entendimento da aquisição da linguagem nas últimas décadas nesse 

quesito (Hickok & Poeppel, 2016; Rodrigues, 2019; Pylkkänen, 2019). 

Por outro lado, há teorias que argumentam contra a modularidade da mente 

e a existência da GU. Teorias Funcionais, por exemplo, abordam as habilidades 

cognitivas como gerais e não específicas (não modular), descartando a hipótese 

gerativa da GU em favor de um modelo baseado no uso, no qual a experiência é o 

fator principal na aquisição (Bybee, 2010, dentre outros). 

No entanto, estudos neurocognitivos têm apresentado evidências em apoio 

ao modelo gerativo. Em um estudo de fMRI, Moro (2008, 2016) apontou para maior 

ativação da área de Broca 1 (BA 2 44,45,47) no processamento de regras que 

respeitam os princípios da GU (dependência hierárquica e recursividade) e menor 

ativação, com regras que os violam (regras não GU). 

 
 

1 Para um panorama sobre o Problema de Broca, ver França, 2019. 
2 Do inglês, Brodmann area.
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Sendo assim, em linhas gerais, esta pesquisa almeja i) verificar a 

caracterização da GU, e, para isso, vai usar um protocolo que explora uma regra não 

GU que viola a dependência hierárquica, tendo como objeto os artigos definidos do 

holandês; ii) comparar o processamento da linguagem de regras paramétricas com 

regras não GU; e iii) corroborar os estudos neurofisiológicos sobre aquisição da 

linguagem. 

2. Um estudo com EEG e rastreamento ocular 

O experimento usará o holandês como língua base, apresentando uma regra 

não GU e duas regras paramétricas. Uma das regras paramétricas é marcada 

positivamente no português brasileiro (PB) e no holandês e a outra, apenas no 

holandês. O grupo controle será exposto apenas às regras paramétricas, ao passo 

que o experimental também receberá input da regra não GU. As três regras estão 

ilustradas a seguir. 

Regra impossível: o artigo deve ser usado duplamente antes do NP sempre 

que houver 2 palavras antes do NP na posição da ordem linear. 

Tabela 1 : regra impossível 
Regra paramétrica (+holandês, - português): Movimento do verbo em 

função de sentença interrogativa. 

Tabela 2 : regra paramétrica (+holandês, - português) 

 
Regra paramétrica (+holandês, +português): plural dos substantivos 

terminados em -s. 
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Tabela 3 : regra paramétrica (+holandês, + português) 

 
Na fase de treinamento, os participantes, adultos falantes de PB L1, 

universitários entre 18 e 30 anos, tendo seu primeiro contato com o holandês, 

assistirão, no decorrer de um mês, a dez aulas de holandês previamente gravadas, 

para que se possa garantir a homogeneidade do input. Ao final de cada aula, haverá 

uma tarefa de julgamento de gramaticalidade com coleta de medidas 

comportamentais. Na fase de teste que se segue ao treinamento, os participantes 

também farão julgamento de gramaticalidade, mas além dessas medidas, 

coletaremos também medidas fisiológicas: EEG e rastreamento ocular. 

Para o EEG, nosso foco é a medida P600. Grosso modo, o P600 é um processo 

cognitivo/ paradigma experimental ativado quando há estranhamento sintático. No 

nosso estudo, ele se correlaciona com a violação da dependência hierárquica (regra 

não GU) do emprego dos artigos. Por isso o nosso interesse nessa medida. 

As hipóteses e expectativas deste estudo estão em consonância com estudos 

anteriores (Moro, 2008, 2016): esperamos poder distinguir respostas 

neurofisiológicas entre regras possíveis e impossíveis. Em detalhes, nossas 

hipóteses são: 

i. Tempo de leitura e tempos de fixação mais longos nos segmentos 

críticos (artigos definidos e nomes, sujeito e verbo), com sentenças 

bem formadas, devido ao custo cognitivo. Isso mostrará um contraste 

entre as sentenças bem e mal formadas; 

ii. Melhor acurácia de uso dos artigos definidos para o grupo controle; 

iii. Tempos relativamente maiores com a condição bem formada, de 

acordo com a regra impossível (não GU), acompanhada de baixa 

acurácia; 

iv. Efeitos de P600 ausentes ou menos expressivos com a regra 

impossível, na condição mal formada, com o grupo experimental; 

v. Medidas semelhantes para os dois grupos com as regras 

paramétricas; 

vi. Menor acurácia no julgamento de gramaticalidade com a regra 

impossível para ambos os grupos. 
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Nesse sentido, nossos resultados ou trarão mais evidências à hipótese 

gerativa sobre a modularidade da mente e a existência da GU, ou trarão dados para 

questioná-la. Os dois caminhos, cada um à sua maneira, caracterizarão melhoro 

nosso processamento linguístico. 

Esta pesquisa, portanto, forma uma tríade ao aliar i) a necessidade de 

preenchimento da lacuna sobre a aquisição de línguas impossíveis (SMITH & 

TSIMPLI, 1995; MORO, 2008, 2016) a ii) estudos anteriores sobre a dificuldade de 

aquisição das categorias funcionais (a do determinante, no caso) em L2e a iii) 

estudos comparativos de marcação paramétrica. Esperamos, assim, colaborar e 

direcionar estudos futuros sobre a neurofisiologia da linguagem. 
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No Português Brasileiro (PB), a concordância verbal é um fenômeno variável 

que pode ser resumido a pelo menos dois tipos de realização: a primeira, chamada 

por Marcilese et al. (2015) de concordância redundante, acontece quando todos 

os elementos do sintagma verbal recebem marcadores morfofonológicos explícitos 

de plural (como em “eles moram”); já na segunda, chamada concordância não 

redundante, pelo menos um dos elementos, geralmente não o determinante, não 

recebe marcador morfofonológico explícito de plural (como em “eles mora-Ø”). 

Dentro da psicolinguística no Brasil, alguns estudos se propuseram a 

investigar os custos de processamento associados à concordância redundante, mais 

prestigiada, e à concordância não redundante, que, em alguns casos, pode ser 

classificada como o que Labov aponta como estereótipo linguístico (LABOV, 2008; 

1972). Destacamos o de Marcileseet al. (2015) e o de Marcileseet al. (2017) que, ao 

investigar o processamento de sentenças com concordância variável em, 

respectivamente, testes de escuta automonitorada e de leitura automonitorada 

automonitorada com mazetask, constataram tempos significativamente maiores 

para a escuta e a leitura de sentenças cuja concordância era não redundante do que 

para a leitura de sentenças cuja concordância era redundante, o que as fizeram 

concluir que a escuta e a leitura daquelas reflete em custos maiores de 

processamento do que a dessas, em falantes universitários. 

Similarmente ao estudo deMarcileseet al. (2017), o desse trabalho (ALMEIDA, 

em prep.) também se dedica ao estudo do processamento de concordância verbal 

variável a partir de um teste de leitura automonitorada, que também incorporou em 

seus estímulos, além das condições com concordâncias redundante, e não 

redundante, concordância agramatical, com o objetivo de investigar em que medida 

essas três categorias seriam refletidas em custos diferentes de processamento. Um 
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estudo que só contrasta as concordâncias redundante e não redundante, existentes 

na língua, pode levar a crer que a oposição no processamento é dicotômica e que 

reflete julgamentos como “certo” e “errado”. Entender, então, como algo de fato 

“errado” (i.e. agramatical) é processado, pode lançar luz a essa questão. 

Além disso, os estímulos utilizados nesse estudo simulam entrevistas 

informais sobre temas cotidianos, com vistas a pensar em estímulos mais ecológicos, 

que tentem refletir um pouco melhor usos da língua (embora o contexto 

experimental já diminua consideravelmente a ecologia da língua). Também, por 

termos a oportunidade de manipular estímulos maiores, pudemos colocar mais de 

uma ocorrência do que chamamos de segmento crítico (sujeito + verbo) dentro de 

um mesmo estímulo. O exemplo abaixo mostra como isso foi feito. 

 
(1) Pergunta da entrevista: Você gosta de ir à praia?1 

Eu gosto, sempre vou com um amigo e uma amiga. Eles gostam | gosta | gosto de 

praia longe então eles acabam | acaba | acabo preferindo ir de carro. Daí na volta, 

eles visitam | visita | visito a família que mora numa cidade que fica no caminho. 

 
Para a coleta de dados de maneira remota, a plataforma PCIBEX (ZEHR; 

SCHWARZ, 2018) foi utilizada e os sujeitos (N=72, 48M, 23H e 1 sujeito que marcou 

a opção “outros”) foram recrutados nas redes sociais. Os sujeitos eram pelo menos 

universitários, entre 18 e 30 anos (média de 22;6), e necessariamente nascidos e 

criados na cidade do Rio de Janeiro. 

Cada sujeito leu, de maneira pseudo-randomizada, quinze estímulos 

experimentais, cinco em cada uma das três condições, e mais vinte distratores, que 

também eram entrevistas, mas não tinham os segmentos críticos dos estímulos. 

Para a análise de dados, consideramos apenas o verbo e, por conta do efeito spill 

over, as duas palavras seguintes, em três ocorrências (OC1, OC2 e OC3). 

Codificamos um modelo linear misto com sumcoding para verificar efeitos 

gerais de condição e ocorrência, que se mostram significantes (X² = 321,2, p<0,000). 

Isso significa que, de modo geral, as condições redundante e C2 são lidas mais 

rapidamente do que a condição C3 (β = 0,0029, p<0,000 e β = -0,0016, p<0,000) e 

 
1 A “pergunta da entrevista” funcionava como um gatilho para que o estímulo aparecesse. Os sujeitos 
viam a pergunta de uma vez e, após ela, começavam a ler, palavra por palavra, de maneira 
automonitorada, o estímulo em si. 
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que há interações entre o fator ocorrência e condição (β = 0,0013, p <0,000, β = 

0,0008, p < 0,023). Para investigar essas interações em mais detalhes, rodamos uma 

análise post-hoc do tipo Tukey, que faz uma comparação de médias par a par, a partir 

de um modelo misto que considerou tempo de resposta como variável dependente, 

condição e ocorrência como efeitos fixos e sujeitos e itens como efeitos aleatórios. 

Assim, interessou-nos dessa análise, a comparação entre as condições em 

cada uma das três ocorrências, conforme reportado na Figura abaixo. 

 

 
Figura 1 - Gráfico de palavras por condição com comparações de médias post-hoc por ocorrência 
(ALMEIDA, em prep.) 

Conforme o gráfico, uma das coisas que vale a pena pontuar é que, quando 

comparadas, as condições redundante, não redundante e agramatical se comportam 

de maneira diferente ao longo das ocorrências. É possível notar, por exemplo, que 

os p valores das diferenças entre as condições redundante e agramatical é sempre o 

mesmo (<,0001), enquanto, para a diferença entre redundante e não redundante 

esses valores estão continuamente aumentando, ou seja, perdendo significância 

estatística (<,0001 para OC1, 0,0012 para OC2 e 0,0181 para a última ocorrência 

(OC3)). Uma hipótese é de que isso reflete um tipo de adaptação perceptual para a 

condição não redundante que não acontece, pelo menos não da mesma maneira, 

para a agramatical. Testes futuros, com, por exemplo, mais uma ocorrência, poderão 

medir se o que faltou neste experimento para que as condições redundante e não 

redundante fossem lidas sem diferenças estatísticas entre suas médias, se é que em 

algum momento seriam lidas assim, foi, por exemplo, uma quarta ocorrência. 
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O que podemos concluir por ora é que os custos de processamento entre 

construções com concordância redundante, não redundante e agramaticalsão 

significativamente diferentes, o que para nós indica a representação de uma 

gramática variável na mente dos falantes, similar ao que Adger e Smith (2007) e, 

especificamente para o português falado no Rio de Janeiro, Jakubów (2018) sugerem. 

Além disso, pudemos notar uma espécie de adaptação perceptual ao longo dos 

estímulos para aqueles cuja concordância era não redundante, o que precisa ser 

sustentado com mais estudos, que manipulem, pelo menos, mais uma ocorrência por 

estímulo. 
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   A dupla negação no português brasileiro 
 
     Autor: Claudio de Alencar Padua 

     Maria Cecília Mollica 

 
1. Introdução 

Afirmar e negar são atos linguísticos universais, presentes em todas as 

sociedades, em todas as culturas, em todas as línguas, através dos tempos. Pode-se 

afirmar, negar, confirmar, denegar, tanto verbalmente como por movimentos, por 

gestos e até por expressões faciais, de tal sorte que, na aquisição de qualquer língua, 

tanto L1 quanto L2, o advérbio de negação e o seu contraponto de polaridade 

positiva estão entre as primeiras palavras que se aprende. 

A literatura sobre este tema destaca que a negação pode ser estruturada em 

três modelos: um com a partícula de negação em posição pré-verbal ([NEG] VP); 

outro, com essa partícula em posição pós-verbal (VP [NEG]) e uma forma que se 

utiliza de dupla negação ([NEG] VP [NEG]), definindo diferentes estratégias com 

propriedades idiossincráticas. Nas línguas indo-europeias, por exemplo, verifica-se 

majoritariamente a negação em posição pré-verbal – manifestamente nas línguas 

românicas, nas eslavas e no grego, enquanto nas germânicas a preferência recai 

sobre a posição pós-verbal, embora também se verifiquem, entre estas, algumas que 

apresentem ocorrências da negação pré-verbal, ainda que somente em 

determinados contextos bem marcados. No entanto, a estratégia de dupla negação, 

como denominada por grande parte dos autores, na qual a partícula autônoma não, 

pré-verbal, é associada a expressões (pronominais, adverbiais ou conjuncionais) 

“forclusivas” (do francês forclusif – partícula pós-verbal) inerentemente negativas, 

está presente em praticamente1 todas as línguas românicas hodiernas e remonta ao 

latim vernacular do período posterior ao séc. II EC (PERSSON, 2018). O latim clássico, 

 
 

1 Não podemos, neste momento, afirmar categoricamente, pois só consultamos informantes dos 
idiomas catalão [no he compratres], espanhol [no he comprado nada], francês [je n’ai rien acheté], 
italiano [non ho comprato niente] e romeno [nu am cumparät nimic]. A existência de negação com 
“forclusão” é atestada na literatura para línguas como o ladino, o bretão e o galês, além de dialetos 
como o occitano, o gascão béarnais, o romanchesurmiran e alguns dialetos italianos (cf. MULLER, 2004, 
p. 3). 
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no entanto, à semelhança da língua inglesa 2 e de outras línguas germânicas 3 

hodiernas, impedia estruturas duplamente negativas, de forma que, para a sentença 

“não comprei nada”, a única estrutura possível seria “non emistiali quid” 

(literalmente: não comprei algo). 

Há, no entanto, alguns casos em que as três formas estão presentes, 

normalmente uma delas com frequência preponderante sobre as demais, gerando o 

debate de que essa convivência retrate um processo de transformação em curso, 

postulado pelo linguista dinamarquês Otto Jespersen, que analisou as mudanças das 

estruturas negativas na língua inglesa (cf. JESPERSEN, 1917 : 479-482), cujo 

processo de mudança se iniciou com elementos negativos pré-verbais se reduzindo 

e sendo incorporados ao verbo, e posterior aparecimento de elementos pós-verbais 

que adquirem valor negativo (MULLER, 2004). Esta proposta que foi retomada mais 

recentemente por Dahl, em 1979, para explicar o processo de evolução do francês, 

postulando que, com o enfraquecimento do elemento pré-verbal se conduziria 

finalmente à emergência da construção VP [NEG], neste processo: [NEG] VP > [NEG] 

VP [NEG] > VP [NEG]. 

 
2. Das estratégias de negação no português brasileiro (PB) 

Com variações dialetais, no PB hodierno é possível se identificar a 

coexistência das três diferentes estruturas descritas acima, com a ressalva de que, 

além da dupla negação idêntica à das demais línguas românicas, o português parece 

apresentar a inovação em que o advérbio de negação “não” aparece em eco, da 

seguinte forma: [NUM/NÃO] VP [NÃO]. Foi este fenômeno que escolhemos para 

iniciar nossa pesquisa sobre as estratégias de negação em PB, após o cotejamento 

das propostas de diferentes autores, segundo diferentes paradigmas linguísticos, a 

saber:Roncarati (1997) – Sociolinguística variacionista; (Furtado da Cunha (1996, 

2000, 2001, 2006) – Funcionalismo clássico; Mioto (1998), Cavalcante (2007, 2012) 

e Teixeira de Sousa (2011, 2012) – Gerativa; e Goldnadel (2011& 2017) – 

Pragmática. À revisão bibliográfica, seguiu-se uma análise qualitativa de corpora (C- 

Oral-Brasil e corpus do português), na qual se realizou um recorte tanto diacrônico 

 

2 Embora o padrão da língua inglesa só permita construções dos tipos “I bought nothing” ou “I didn’t 
buy anything”, verificam-se também, em algumas variações dialetais do inglês estadunidense, como no 
AAVE (African American Vernacular English), a forma “I didn’t buy nothing” (negative concord). 
3Holandês: “Ik heb niets gekocht“; alemão: “Ich habe nichts gekauft“. 
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quanto sincrônico de algumas variações, nomeadamente das regiões nordeste, 

sudeste e sul do Brasil, que resultou em um total de 306 tokens de fala, analisados 

pelo programa GoldVarb, com 2 variáveis dependentes (negação canônica – pré- 

verbal – e dupla negação) e 5 variáveis independentes (ocorrência em oração matriz, 

coordenada ou subordinada, preenchimento ou não do sujeito). 

 
3. Resultados e considerações finais 

Da bibliografia consultada, destacam-se as seguintes propostas: 1) a análise 

de corpora parece apontar a coexistência das três estruturas para atender a 

contextos pragmaticamente marcados (RONCARATI, 1997 : 75-95); 2) Furtado da 

Cunha suporta a hipótese do Ciclo Jespersene de que as variações são interpretadas 

como o resultado do conflito entre iconicidade e economia (2006 : 1); 3) Para os 

autores filiados à Gramática Gerativista, a dupla negação se produz por adjunção, 

que resulta em negação enfática do constituinte, sujeita restrições, sobretudo para 

construções com movimento para a periferia esquerda e a negação pós-verbal não 

sendo licenciada em sentenças encaixadas e interrogativas QU; e 4) A dupla negação, 

segundo Goldnadel(2017 : 406 407), se apresenta em contextos de denegação e de 

retomada de tópico quantitativo, da forma como este é postulado por Kuppervelt. 

A bibliografia consultada bem como as análises qualitativas dos corpora nos 

levam à conclusão de que os estudos acerca da estrutura [NÃO] VP [NÃO] ainda 

permanecem inconclusivos com relação à motivação e à predição do curso que as 

estratégias de negação em PB estariam seguindo, quanto à mudança, quando 

considerado o Ciclo Jespersen, merecendo atenção e ampliação de dados empíricos 

da fala. A atenta análise qualitativa dos dados, porém, induzem-nos a pensar que o 

uso das estruturas de dupla negação estejam fortemente relacionados a contextos 

em que haja recuperação de tópico, ainda que se refiram a pressupostos, nos termos 

de Stalnaker (1973) e Lambrecht (1998), o que licenciaria até mesmo a enunciação 

de uma sentença com dupla negação out-of-the-blue, desde que se trate da 

recuperação de alguma informação pertencente ao common ground do falante e do 

interlocutor. 
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Variação Estilística: uma investigação                                

da concordância verbal de 3PP e do 

sujeito pronominal 
 

Autora: Caroliny Batista Massariol 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

 

 
1. Introdução 

Este estudo aborda a variação estilística na produção de fala espontânea de 

duas mulheres capixabas atuantes de um movimento social na cidade de Vitória- 

Espírito Santo (SCHILLING-ESTES, 2001), tendo como base dados de alternância de 

concordância verbal de terceira pessoa do plural (3PP) e do sujeito pronominal 

(WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006[1968]). As duas mulheres se caracterizam 

por atuarem em um mesmo movimento social (moradia em centros urbanos). 

Porém, com papéis diferentes nessa militância: a ocupante, que mora em um imóvel 

ocupado, tem ensino médio e trabalha como confeiteira; e a não ocupante, que 

participa da militância, tem formação de ensino superior, tendo mestrado e trabalha 

como professora da rede municipal. 

 
2. Variantes Linguísticas 

A concordância verbal de terceira pessoa do plural no PB apresenta duas 

variantes: forma marcada, como em “PESSOAS que trabalha VAM em fábrica” (fala 

da não ocupante); e forma não marcada, “TÁ na moda ESSAS COISAS” (fala da não 

ocupante). O sujeito pronominal, por outro lado, varia entre forma preenchida e não 

preenchida como nos respectivos casos destacados “EU tempero ele na hora que Ø 

vou cozinhando” (fala da ocupante). 

 
a. Corpus 

A coleta de dados se deu de maneira diversificada, cuja finalidade foi buscar 

o diverso espectro de estilos linguísticos utilizados pelas falantes em situações 

cotidianas de uso. Sendo assim, a amostra, até o momento, é composta por três 

ocasiões da falante não ocupante e duas da falante que faz parte de uma ocupação: 
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conversa com o namorado (situação restrita à não ocupante); conversa com amigas 

do mesmo movimento social durante o café (as duas falantes); preparo do almoço 

para uma atividade da organização (as duas falantes). 

 
b. Objetivo 

Esta pesquisa busca avançar a discussão em torno da variação linguística em 

função da alternância de estilo, com base na abordagem design do falante. Almeja- 

se compreender como os padrões estilísticos são moldados e remodelados nas 

diferentes situações comunicativas (SCHILLING-ESTES, 2001). 

 
c. Envelope da Variação 

Os fatores analisados para a concordância verbal de 3PP foram: saliência 

fônica, posição do sujeito em relação ao verbo, situação comunicativa e tópico 

conversacional. Já os analisados para o sujeito pronominal foram: ambiguidade, 

situação comunicativa e tópico conversacional. 

 
d. Metodologia 

As gravações coletadas foram transcritas no programa computacional 

Exmaralda. Os dados, por sua vez, foram submetidos a tratamento quantitativo no 

programa estatístico Goldvarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE E SMITH, 2005). 

 
e. Resultados Preliminares 

Como resultado da concordância verbal de 3PP na fala da ocupante, houve a 

restrição da saliência como significativa; na fala da não ocupante, por outro lado, 

além da restrição da saliência, ocorreu a da posição do verbo e do tópico 

conversacional. Ao comparar os índices gerais do fenômeno, observa-se que a 

variante mais utilizada pela ocupante é a forma não marcada, enquanto pela não 

ocupante foi a forma marcada. 

Constatou-se diferença no comportamento da não ocupante no uso da forma 

não marcada de 3PP em diferentes situações comunicativas, no sentido de uma 

maior ocorrência de verbos de 3PP em conversa familiar com falante de mesma 

característica social e escolaridade, espelhando o encontrado em estudos sobre a 

cidade de Vitória e outros com falantes de nível universitário; e percentual mais 



Caderno de Resumos do Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento 

272 

 

 

 

baixo, em especial na conversa na cozinha, em que atinge o mesmo percentual geral 

da ocupante. 

O resultado observado do sujeito pronominal foi diferente, ambas as falantes 

utilizaram mais a forma preenchida. Para a análise geral do uso do sujeito 

pronominal, os condicionantes para que se usasse a forma preenchida para as duas 

falantes foram o pronome e a ambiguidade; a não ocupante teve, ainda, 

condicionamento do tópico conversacional. A análise geral e específica apresentou 

condicionamentos diferentes a depender do pronome em questão. Os 

condicionamentos, de maneira geral, assemelham-se aos observados nos achados 

em comunidade de fala. 
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Orientação Sexual e Indexação Social na fala 
de homens gays cariocas 
 

Autor: Dany Thomaz Gonçalves 

Orientadores: Christina Abreu Gomes, João Antônio de Moraes e Kathleen 

McCarthy (QMUL) 
 

 

Este trabalho focaliza aspectos fonético-acústicos que possam indexar a 

orientação sexual de homens gays, tendo como objetivo verificar a indexação social 

observando o comportamento da produção da fricativa coronal (s) em posição de 

coda na fala de gays cariocas. 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. Nesta fase da pesquisa, 

analisamos a duração da coda (s) em ocorrências extraídas de uma amostra de fala 

composta por falantes homossexuais e comparamos com a duração verificada em 

ocorrências extraídas de um grupo controle com falantes heterossexuais, ambos os 

grupos cariocas. A hipótese principal, já verificada em trabalhos com falantes de 

língua inglesa (CRIST, 1997; LINVILLE, 1998; LEVON, 2006; 2007), é a de que, na 

fala de homossexuais masculinos, há uma duração mais longa da produção da 

fricativa sibilante em posição de coda. Os resultados preliminares apontam para 

codas (s) mais longas na fala de homossexuais quando as codas estão em sílabas 

tônicas mediais, enquanto que não há diferenças estatísticas significativas em codas 

em sílabas tônicas finais, átonas finais e pretônicas mediais. 
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Variação do particípio passado do pb: 

uso e indexação social 
 

Autora: Débora Souza de Deus 

Orientador: Marcelo Alexandre Lopes de Melo 
 

 

Esse trabalho aborda a alternância do particípio passado de itens lexicais de 

primeira, segunda e terceira conjugação dos verbos do português brasileiro (PB), 

como chego/chegado, trago/trazido e descoberto/descobrido. Estudos recentes 

apontam que algumas dessas formas de particípio são inovadoras – trago, chego e 

descobrido – e, apesar de serem apontadas como “erros” pelos manuais prescritivos 

de usos da língua, são, cada vez mais, produzidas. Assim, o que se pretende 

investigar é se, a despeito da prescrição normativa, algumas dessas formas vêm 

ganhando prestígio entre alguns grupos de falantes, fazendo com que, para esses 

mesmos falantes, as formas inovadoras sejam preferidas às formas conservadoras. 

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 aleatória, isto é, reflete o universo das 

relações sociais, por meio das quais os falantes se inserem, se relacionam e 

interagem. Além disso, consideramos também os pressupostos teóricos dos 

Modelos Baseados no Uso (BYBEE, 2001, 2010) que preveem um caráter 

representacional à variação e postulam que o uso desempenha um papel 

fundamental para a emergência das representações no léxico do falante. 

O objetivo é observar a robustez e centralidade das representações das 

formas de particípio no léxico dos falantes, avaliando em que medida a experiência 

social do falante contribui para a emergência e consolidação de novos padrões, tais 

como trago e chego, para o particípio dos verbos trazer e chegar, além de descobrido, 

para o particípio do verbo descobrir. De acordo com Miara (2013), 

Embora nenhum dos autores abordados registrem os verbos chegar, 
trazer e descobrir como verbos abundantes, nós os consideramos por 
conta do uso, já que é bastante comum em nossa região – grande 
Florianópolis – escutarmos dois particípios para cada um deles: 
chegado/chego, trazido/trago e descobrido/descoberto. Miara (2013:99) 
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Os resultados de Miara (2013) também indicaram, no teste de avaliação, uma 

apreciação positiva para alguns itens lexicais. 

 
Essas afirmações ganham mais validade quando pensamos nos resultados 

do teste de avaliação realizado por nós, visto que tivemos avaliações 

positivas tanto para as formas abrido, escrevido e descobrido, como para 

as formas trago, chego e pego, que parecem apontar, respectivamente, 

uma direção de mudança de –o para –do e de –do para –o, o que não 

significa dizer que haverá de fato uma mudança, mas sim que a variação é 

evidente e as avaliações dos falantes apontam ambas as direções, a 

depender do item lexical em questão. Miara(2013:233) 

 
Para alcançar os objetivos deste estudo, será realizado um experimento para 

produção de diferentes formas de particípio. Por meio desse experimento, os 

falantes terão que produzir uma forma de particípio para o verbo que estará 

inserido em uma sentença ativa com o verbo auxiliar ter: 

(1) Ele    chegou     em     casa.     O     problema     seria     se     ele     não 

tivesse . 

(2) Ele trouxe o livro. O problema seria se ele não tivesse . 

(3) Ele   descobriu    o    segredo.    O    problema    seria    se    ele    não 

tivesse . 

 
Os verbos selecionados para o teste apresentam diferentes possibilidades de 

formas de particípio e se dividem em três categorias: (1) verbos considerados 

abundantes e apresentam duas formas para a forma de particípio: pego/pegado, 

pago/pagado; (2) verbos cujo particípio é exclusivamente ou majoritariamente 

produzido com a forma regular: amado, bebido, comido, saído, comprado, 

trazido/trago e chegado/chego; (3) verbos cujo particípio é exclusivamente ou 

majoritariamente produzido com a forma irregular: descoberto/descobrido, 

escrito/escrevido, feito/fazido. 

O experimento deverá ser aplicado a falantes de diferentes grupos sociais, a 

fim de verificar se há diferentes produções em razão de diferentes experiências 

sociais dos indivíduos de uma mesma comunidade de fala. Dessa forma, as 

diferentes produções podem apontar para diferentes centralidades das formas de 
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particípio de acordo com as experiências sociais dos falantes, evidenciando que 

essas experiências impactam não só na relação dos sujeitos com o mundo que os 

cerca, mas também na forma como esses mesmos sujeitos organizam o seu 

conhecimento linguístico. 
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A primeira pessoa do plural na fala 

maranhense: uma análise da 

concordância verbal 
 

Autora: Elimária Oliveira Lima 

Orientadora: Maria Cecilia Mollica 

 
As línguas naturais apresentam um dinamismo inerente em seu sistema, o 

que as tornam heterogêneas e diversificadas. A partir disso, a Sociolinguística 

Variacionista (LABOV, 2008 [1972]) analisa como a correlação entre fatores 

linguísticos e sociais influencia os diversos fenômenos de variação e mudança 

linguística. 

No falar brasileiro o comportamento variável da concordância entre verbo- 

sujeito vem sendo amplamente documentado pelos sócio-variacionistas que 

buscam, sempre com base em dados coletados em situações reais de interação, 

observar quais fatores linguísticos e sociais interferem no fato de que ora os falantes 

usam a desinência de plural nos verbos, ora apagam. 

Para Espínola & Hora (2004), o fenômeno da concordância verbal é um dos 

campos mais abertos e intrigantes da pesquisa sociolinguística, tendo em vista que 

as normas estabelecidas pela Gramática Tradicional nem sempre correspondem ao 

seu uso pelo falante. Dentre os pesquisadores que já desenvolveram estudos 

sistemáticos sobre a variação da concordância verbal no português brasileiro, 

destacamos: Benfica (2016), com dados de fala do Espírito Santo; Rubio (2012), com 

dados de São Paulo; Monguilhott (2009) com dados de Santa Catarina; Carmo 

(2016), com dados da Bahia, entre outros. 

De acordo com Lima (2019), no Maranhão, assim como em outras localidades 

do país (Omena, 1986; Lopes, 1993; Muniz, 2008; Santana, 2014), na língua falada, 

gradativamente o pronome a gente tem ocupado o espaço do pronome nós. Dessa 

forma, serão investigados dois processos variáveis: emprego de verbos de primeira 

pessoa do plural e de terceira pessoa do singular com a forma a gente e emprego de 

verbos de primeira pessoa do plural de terceira pessoa do singular com a forma nós. 

São objetos de análise, portanto, os seguintes tipos de ocorrências: 
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Nós anda(mos)/escreve(mos)/vai(mos) 

A gente anda(mos)/escreve(mos)/vai(mos 

Temos como objetivo geral descrever e analisar a concordância verbal de 

primeira pessoa do plural no Maranhão, e como objetivos específicos, (i) identificar 

quais os são os fatores linguísticos e sociais que condicionam a variação, (ii) analisar 

os grupos de fatores condicionadores, (iii) estabelecer uma comparação entre o 

comportamento linguístico dos falantes maranhenses e falantes de outras regiões 

do Brasil onde o fenômeno foi investigado e (iv) situar a variedade maranhense no 

cenário nacional. 

Em relação à metodologia, os dados serão obtidos por meio de 16 entrevistas 

tipicamente labovianas, gravadas em áudio e transcritas grafematicamente, 

estratificadas a partir das variáveis sexo, escolaridade, faixa etária e localidade. A 

estratificação da amostra se dará da seguinte forma: sexo masculino e feminino, 

duas faixas etárias, 18 a 30 anos e 50 a 65 anos, dois níveis de escolaridade, ensino 

fundamental e ensino superior, e duas localidades, São Luís e Barra do Corda. 

De acordo com Mollica (2017), tanto as variáveis linguísticas quanto as não 

linguísticas, não agem isoladamente, mas operam num conjunto complexo de 

correlações que inibem ou favorecem o emprego de formas variantes 

semanticamente equivalentes, desse modo, além das variáveis sociais apresentadas, 

serão controladas também as variáveis linguísticas paralelismo formal, saliência 

fônica, tempo e modo verbal e explicitude do sujeito. 

Para a análise quantitativa, o processamento de dados será realizado 

eletronicamente, empregando-se o programa computacional GoldVarbX, criado com 

afinalidade específica de tratamento de fenômenos variáveis. O programa extrai as 

frequências e os pesos relativos dos fatores linguísticos e sociais no 

condicionamento da variável dependente, bem como permite estabelecer o 

cruzamento das variáveis independentes. 

A partir dos dados obtidos na análise quantitativa, que permite identificar em 

termos percentuais e em pesos relativos a atuação de cada variável, seja ela 

dependente ou independente, será realizada a análise qualitativa, voltada para a 

discussão da identidade sociolinguística da comunidade maranhense em relação aos 

fatores sociais e aos fatores linguísticos apresentados a partir dos significados 

construídos socialmente para as variantes da CV de 1PP. 
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Faça uma prece e leia uma notícia: um 

estudo sobre variantes faringais e 

mudança de estilo no hebraico 
 

Autora: Gisele Silva da Costa 

Orientador: Marcelo Alexandre Lopes de Melo
 
 

1. Introdução 

 

Os judeus possuem diferentes caracterı́sticas em seu hebraico de acordo com a 

sua origem (Europa ou Oriente Médio) e podem mudar sua maneira de falar a partir 

do contexto de interação em que estão inseridos. Por serem oriundos da Europa, os 

judeus ashkenazi formam o grupo de maior prestígio na sociedade, o que faz com 

que o falar deste grupo seja também o mais prestigiado socialmente. Isso faz com 

que outros grupos de judeus com menor prestı́gio social, tais como os judeus vindos 

do Oriente Médio (mizrahi), tendam a usar variantes mais identificadas com o falar 

ashkenazi quando se encontram em contextos de interação social fora de seu grupo 

social e que exigem maior monitoramento. No entanto, em um contexto religioso, os 

mizrahis tendem a preservar suas características linguísticas, pois, neste contexto, o 

que está em jogo é muito mais o “purismo” eo falar dos mizrahis é mais relacionado 

a um falar tradicional, apropriado à leitura religiosa 

Para observar uma possível mudança de produção no falar de falantes de 

hebraico com diferentes origens sociais, serão analisadas, neste trabalho, duas 

variáveis sociolinguı́sticas: (a) a realização da consoante hebraica חhet, como uma 

fricativa, faringal, surda [ħ] ou como uma fricativa, velar, surda [x]; (b) a variação da 

consoante ע (ayn) como uma fricativa, faringal, sonora [ʕ] ou como uma oclusiva, 

glotal, surda [Ø]. Essas variáveis serão observadas em dois contextos distintos, a 

partir da leitura de dois textos: um religioso e outro não-religioso. 

 
2. Teoria da Variação e Mudança e Modelos Baseados no Uso 

Para esta pesquisa, serão adotados os pressupostos teóricos da Teoria da 

Variação e Mudança (Weireich, Labov e Herzog, 2006 [1968]), segundo os quais a 

variação não só é inerente ao sistema linguı́stico, mas também é sistemática e 
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previsı́vel tanto estrutural como socialmente. Admite-se, então, que a variação seja 

condicionada por fatores internos ao sistema linguı́stico e por fatores sociais. Como 

uma questão importante para a pesquisa diz respeito à mudança de estilo, será 

importante observar a variação estilística e como os falantes alteram o seu 

comportamento em razão do contexto de interação social em que se encontram 

inseridos (Schilling-Estes, 2013). 

Além disso, serão também adotados os pressupostos dos Modelos baseados 

no Uso (doravante MBU), no que diz respeito à relação entre conhecimento 

abstraído e uso, à organização do conhecimento linguístico do falante e status da 

variação na gramática (BYBEE, 2001; PIERREHUMBERT, 2003). Isto porque se 

entende que o tratamento representacional dado à variabilidade observada na fala 

pelos MBU pode trazer novas contribuições para a compreensão da natureza do 

conhecimento linguístico do falante. Nessa abordagem, as formas sonoras dos itens 

lexicais estão representadas no léxico e constituem generalizações a partir da fala. 

O léxico é organizado em uma rede de similaridades fonéticas e semânticas em torno 

da qual palavras se encontram relacionadas (BYBEE 2001; PIERREHUMBERT, 

2003). Diante disso, os MBU não fazem uma distinção clara entre léxico e gramática. 

 
3. As variáveis analisadas 

Em um estudo sobre o het e o ayn, Gafter (2016) evidencia que as realizações 

faringais em hebraico para essas duas variáveis, apesar de serem consideradas 

historicamente conservadoras e corretas pelas Gramáticas Normativas, são também 

estigmatizadas socialmente, uma vez que são compreendidas como uma 

característica associada à fala de judeus mizrahis, grupo étnico oriundo do Oriente 

Médio e de menor prestígio social. Por outro lado, a realização da fricativa velar e da 

oclusiva glotal surda – respectivamente, das variáveishet e ayn – são características 

do grupo étnico oriundo da Europa Ocidental e de maior prestígio social entre os 

judeus de Israel: os ashkenazis. O autor apresenta dados de falantes nativos de 

hebraico e mostra um padrão robusto para esses dois grupos. 

Os resultados encontrados por Gafter apontaram para distribuições 

distintas das variantes: o ayn refletiu mais o padrão de estratificação social 

encontrado na comunidade de fala, sendo ainda sensı́vel ao grau de monitoramento 

e contexto de produção; emrelação ao het, o autor percebeu que a produção segue o 
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padrão de estratificação social, mas não é sensı́vel ao aumento do grau de 

monitoramento ou a diferentes contextos de uso (interação cotidiana ou situação 

religiosa). 

 
4. Objetivo do trabalho e considerações finais 

O objetivo deste trabalho é observar a variação de ayn e het no hebraico de 

judeus ashkenazis emizrahis por meio da leitura de dois textos com as variáveis. A 

fim alcançar o número de dados necessários para esta pesquisa, bem como devido 

ao contexto de pandemia pelo qual estamos, os dados estão sendo levantados 

remotamente, via conversas por áudios no aplicativo WhatsApp com falantes 

nativos de hebraico e residentes em Israel. Assim, é solicitado aos participantes que 

leiam um texto litúrgico e um texto não litúrgico. 

Gafter (2016) sustenta que o uso de ayn e het é variável, sendo possível 

postular a existência de diferentes valores sociais relativos às variantes das duas 

variáveis. Assim, o objetivo desta pesquisa é verificar, para essas duas variáveis, se 

há diferença na distribuição das variantes de cada variável, a partir não só da origem 

social e étnica dos participantes, como também a partir dos diferentes contextos de 

leitura (leitura de um texto religioso e um texto não religioso). As diferenças 

encontradas podem apontar diferentes valores sociais atribuídos às variantes das 

variáveis, sendo tais valores construídos não só pelas experiências dos falantes, mas 

também a partir de determinantes sociais e históricos. 

Se as variantes dessas variáveis hebraicas indexarem valores sociais 

distintos a depender da origem do falante e, também, da sua origem social, é possível 

assumir, a partir dos MBU, que a experiência do falante impacta seu conhecimento 

linguístico. Além disso, é possível assumir ainda que todas as variantes façam parte 

da representação abstratas das palavras. Isto porque, apesar de os ashkenazis se 

comportarem de forma distinta dos mizrahis, esses dois grupos de falantes judeus 

apresentam produções variáveis, percebem, reconhecem, codificam e avaliam 

realizações de outros grupos étnicos, razão pela qual podemos supor que, conforme 

sugerem Connine et al (2008), os falantes dos dois grupos têm as formas dos itens 

lexicais com todas as variantes representadas no léxico. 
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Usos genéricos de marcas comerciais 

em decisões judiciais 
 

Autor: Iuri de Oliveira Sizo Nascimento 

Orientadora: Maria Cecilia de Magalhães Mollica 

 

No mundo das marcas comerciais, observa-se agenerificação das marcas 

quando certo nome de produto ou serviço, de fabricante específico, passa a ser 

usado para denominar qualquer um do gênero, conforme nos ensina Denis Borges 

Barbosa (2006).(i) Gillette, (ii) Durex e (iii) Isoporilustram graus variados da 

incidência do processo mencionado. Nos casos citados, (i) primeiramente 

especula-se que o falante esteja ciente de que se trata de marca registrada; (ii) a 

seguir, um nível intermediário, segundo o qual o nome pode ser conhecido como 

registro de marca, mas cuja descrição é preterida;(iii) em terceiro lugar, chega-se 

ao ponto de sequer cogitar-se outra denominação. 

Caso o consumidor não reconheça os termos que nomeia produtos como tal, 

mas tão somente como gênero de bem, pode haver ameaçar ao respaldo jurídico 

que o registro marcário confere, posto que um critério essencial do título perante a 

autarquia (INPI) é o poder distintivo, conforme a Lei de Propriedade Industrial1. Se 

é verdade que o momento para averiguação dessa capacidade é anterior à 

concessão do registro, de outro lado, não se pode negar a possibilidade de 

fragilizaçãoou mesmo perda completa da característica com o tempo, prejudicando 

a subsistência do título marcário. A anomalia que daí se origina é que a entidade 

marcária não possui competência para desfazer o registro nessas circunstâncias, 

salvo por intervenção judicial. 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 
 

1Art. 122, Lei Federal n.º 9.279/1996 
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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 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] 

 
A partir desse interesse social, surge a necessidade de se debruçar sobre o 

tema por meio de uma interface semântico-cognitiva, mas também 

sociolinguística.Dito isso, em um primeiro momento, foi necessárioà pesquisa 

aproximar-se da Teoria da Metáfora Conceitual de Lakoff e Johnson (1980), para 

melhor compreensão do processo metonímico que se dá para a substituição de 

‘produtor por produto’, com o acréscimo ou alteração semântica que resulta em  

‘um produtor de marca específica por qualquer produto da mesma categoria 

comercial’. 

Entende-se que o mecanismo descrito é mais presente em registros falados, 

especialmente quando há menor monitoramento de estilo. O que se vem 

constatando, no entanto, é que, mesmo em ementas de decisões judiciais, essa 

forma de metonímia é preferida em detrimento de expressões descritivas. Um 

exemplo se observa em: 

 
Materialidade e autoria comprovadas pelos relatos harmônicos e 

coerentes da vítima desde a fase inquisitorial até a judicial, bem como 

pelo depoimento da testemunha de acusação, com declinação de 

características peculiares do assaltante (band-aid no nariz e olho roxo), 

agregando credibilidade à indicação que levou à prisão em 

flagrante.3[grifos acrescidos] 

 

Um exemplo mais extremo, que carrega consigo ainda uma metáfora, é 

verificado em “[a]liás, dano moral passou a ser um ‘band-aid’para qualquer 

 
 

2 STJ/ REsp 1462626 (2014/0095485-2). Rel.Nancy Andrighi. DJe 09.06.2014. 
3TJRS/ Apelação Crime Nº 70077016350, Sexta Câmara Criminal, Rel. Ícaro Carvalho de Bem Osório, 

DJe01.10.2018 
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dissabor, frustração ou infortúnio, expediente com o qual o Poder Judiciário não pode 

pactuar[...]4”. Nos dois casos, é plausível argumentar que a grafia remete ao 

estrangeirismo, mantendo maior consciência de uso de nome de marca, em 

especial ao se notar as aspas. Vejamos, então, exemplos em que a escrita se 

modifica para se aproximar do sistema ortográfico do português brasileiro: 

FORAM ENCONTRADAS NA CELA EM QUE O AGRAVANTE SE 

ENCONTRAVA 04 LÂMINAS DE BARBEAR (GILETES) CUJA 

PROPRIEDADE ASSUMIU. NOS TERMOS DE PRECEDENTE DA COLENDA 

1ª CÂMARA CRIMINAL DO TJES5, [...] [grifo nosso] 

 
Detento   que   se   suicidou    em   cela   de   penitenciária   utilizando-se 

de gilete de barbear. Omissão específica do ente estatal no tocante aos 

deveres inerentes à relação de custódia de presos6. [...] [grifo nosso] 

 
Como visto acima, mesmo no discurso jurídico, tido como extremamente 

criterioso (FREZ, GAVIOLI-PRESTES, TULLIO, 2020), o primeiro uso sinaliza uma 

compreensão genérica de ‘giletes’. Além da grafia adaptada, nota-se a pluralização, 

equiparando-se a um substantivo comum. De forma semelhante, o segundo 

pronunciamento judicial manifesta tratamento indiferente quanto ao registro 

marcário. 

Diante do breve panorama exposto, no estado atual da pesquisa, volta-se 

para usos genéricos de nomes de marcas como indício de uma espécie de 

flexibilização de um gênero escrito de acentuado monitoramento. Com vistas a 

investigar como ementas judiciais estão aptas a demonstrar essa mudança, 

buscamos suporte teórico nas comunidades de prática, inseridas nos estudos 

daterceira onda sociolinguística (ECKERT, 2012). 
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4TJRS/ Recurso Cível Nº 71004370490, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Fernanda CarravettaVilande, 
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Multifuncionalidade de “por isso” na 
fala e na escrita 

 
Autora: Joyce Roberta Gomes dos Santos 

Orientadora: Maria da Conceição Auxiliadora de Paiva 
 

 

O objetivo central deste estudo é a análise da multifuncionalidade de por isso 

nas modalidades falada e escrita do português contemporâneo. Com esta análise, 

buscamos identificar as possíveis diferenças no uso dessa construção nas duas 

modalidades e as propriedades que caracterizam cada um dos seus empregos. 

Por isso é frequentemente classificado pelas gramáticas tradicionais como 

uma conjunção coordenativa conclusiva cuja função é unir duas orações 

independentes (cf. ROCHA LIMA, 1956; BARBOSA, 1881; CUNHA ; CINTRA, 1985). 

Entretanto, outros autores inserem essa construção em outras categorias, 

considerando-a como conector ou advérbio juntivo ao invés de conjunção (cf. DIK, 

1997; NEVES, 2000; MATEUS et ali., 2003; BECHARA, 2009). 

Baseados numa visão de que funções como advérbio e conjunção constituem 

um continuum, alguns estudos consideram que a oscilação na classificação da 

categoria de por isso é uma consequência do fato de que esse elemento está em 

processo de gramaticalização como conector conclusivo (cf. NEVES, 2000; PEZATTI, 

2001). Assim, embora possa funcionar como elemento de ligação entre orações ou 

segmentos textuais maiores, por isso ainda preserva características de natureza 

adverbial. 

Em seu uso adverbial, por isso funciona como uma locução dêitica-anafórica; 

como ilustrado no exemplo (1): 

 
(1) Essa observação me recordava outra, que viveu de repetição, e que 

parecia verdadeira por isso (Memórias de um escritor, séc. XX). 

 
Há indicações de que por isso também denota um valor de destaque, ênfase; 

principalmente quando acompanhado do advérbio do intensidade mesmo 

(BARRETO, 1999), como no exemplo (2), ou inserido em uma oração clivada, como 

no exemplo (3): 
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(2) Eu não tinha o domínio das informações e das ciências necessárias à 

pintura de um quadro tão amplo. Desejei, por isso mesmo, limitá-lo 

(Memórias de um escritor, séc. XX). 

 
(3) Mas o seu fallar e o seu escrever tiveram sempre uma substancia própria, 

matéria plástica que dava vigor à sua fôrma brilhante: a doutrinação 

politico-social. É por isso que a historia política não deixa de reclama-lo 

também por sua acção no parlamento e no abolicionismo. (sic) 

(Provocações e Debates, séc. XX) 

 
Em seu uso como conector, por isso estabelece uma relação conclusiva, como 

observamos no exemplo (4): 

 
(4) Por enquanto, ninguém leu nada do que êle (sic) escreveu até agora, em 

quatro domingos; por isso não sei lhe dar opinião... (Memórias de um 

escritor, séc. XX). 

Quanto ao uso de por isso como conector, podem ser colocadas algumas 

questões que envolvem principalmente a própria noção de conclusão. A relação 

conclusiva envolve diversos aspectos semântico-pragmáticos e formais, 

principalmente quanto à natureza do termo de ligação entre os segmentos 

relacionados. 

A análise está sendo desenvolvida sob a perspectiva dos Modelos Baseados 

no Uso (MBU), vertente teórica que combina aspectos do Funcionalismo e da 

Linguística Cognitiva. Sendo assim, nosso estudo assume como ponto de partida que 

o sistema linguístico resulta de generalizações feitas a partir dos usos das formas 

linguísticas nas diferentes situações de comunicação experienciadas pelos falantes. 

Nessa perspectiva, se destaca tambéma importância da frequência de uso de uma 

construção linguística e, portanto, a necessidade de estudos com dados oriundos de 

situações reais de comunicação. Além disso, os MBU salientam o papel fundamental 

de processos cognitivos mais gerais na estruturação, variação e mudança dos 

sistemas linguísticos (BYBEE, 2010; BYBEE; BECKNER, 2010). 
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Para a realização deste trabalho, coletamos dados de por isso em amostras de 

fala e escrita do século XX. Os dados da modalidade falada provêm da Amostra Censo 

2000, constituída de 32 entrevistas sociolinguísticas gravadas entre os anos de 1999 

e 2000. A amostra da modalidade escrita é constituída por três textos 

representativos de diferentes gêneros textuais. 

Até o momento, atestamos um total de 180 dados de por isso, sendo 83 dados 
dos registros orais e 97 da amostra de escrita. Esses dados estão sendo analisados 
considerandodiversos aspectos morfossintáticos, semânticos e pragmáticos que 
motivam os usos dessa construção: a função sintática de por isso no contexto em que 
está inserido, (2) o tipo de relação semântica que realiza (conclusão, causa, ênfase, 
dentre outras a serem identificadas na análise dos dados), (3) o tipo de segmento 
textual com que se liga e (4) a posição de por isso no segmento em que está inserido. 
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A AQUISIÇÃO DE PALAVRAS 

TERMINADAS EM DITONGO ORAL 

DECRESCENTE E DITONGO NASAL: 

ASPECTOS COGNITIVOS E SOCIAIS 
 

Autor: Thiago Lucius Alvarez Amaral 

Orientadora: Christina Abreu Gomes 

 

 
1. Introdução 

Essa pesquisa investiga a aquisição de formas de plural de nomes terminados 

em ditongo oral decrescente, como as formas já atestadas chapéus ~ chapéis e 

marginal ~ marginaus, e itens terminados em ditongo nasal, como cidadãos ~ 

cidadões cidadão, por crianças adquirindo o Português Brasileiro (PB). 

 
2. Pressupostos teóricos 

O trabalho se baseia na proposta teórica dos Modelos baseados no Uso (MBU), 

o qual postula que o processo de aquisição de uma língua é um processo contínuo, 

pois, a construção da gramática é gradual, resultante da atuação de mecanismos 

cognitivos inatos e a experiência da criança com a língua, assim como em função 

também de alguns aspectos maturacionais (Ambridge; Lieven, 2011). Assim, 

conforme postulam os MBU, os falantes armazenam, em seu léxico mental, todas as 

formas adquiridas, tanto regulares quanto as irregulares. Estudos sobre o PB com 

falantes adultos (Huback, 2007; Gomes e Gonçalves, 2010; Severino, 2013, Amaral, 

2021), como base nos pressupostos do Modelo de Redes (Bybee, 1995), mostraram 

que, na alternância de formas, existe o efeito da frequência do tipo de plural e da 

frequência do item no plural no condicionamento da variação, assim como a 

escolaridade do falante. Itens lexicais no plural mais frequentes tendem a ser 

produzidos com a forma etimológica esperada e o tipo de plural mais frequente 

tende a ser mantido ou atribuído, no caso de falha de acesso ou inexistência o item 

no léxico do falante. 

Gomes e Gonçalves (2010) levantam a hipótese de que a depender do perfil 

sociolinguístico do falante, relacionado com seu status socioeconômico, formas de 
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plural irregular não sejam conhecidas ou experenciadas com frequência, assim, o 

léxico de base para inferência do padrão de plural mais frequente não será o mesmo, 

e o resultado das inferências pode ser diferente a depender do perfil social do 

falante.Os trabalhos de Severino (2013), Amaral e Gomes (2020) e Gomes, Prado e 

Amaral (2021) têm trazido evidências que a confirmam essa hipótese, com base em 

dados de adultos. Já Becker et al. (2011) e Nevins (2012), a partir de uma abordagem 

formal, propõem que motivações estruturais relativas ao tamanho da palavra e à 

vogal núcleo do ditongo atuam na alternância, sendo o efeito de frequência 

secundário ou inexistente. 

O trabalho também conjuga as hipóteses da Sociolinguística Variacionista 

(Labov, 1972), uma vez que há registro de mudança para alguns itens lexicais, como 

as formas de plural guardiões e fornos sem metafonia, e se houve ou há mudança, 

há um período de variação. 

Dessa forma, para esse projeto de pesquisa de doutorado se coloca a seguinte 

questão de trabalho: a aquisição de padrões morfológicos de plural de nomes que, 

no singular, são terminados em ditongo oral decrescente e no ditongo – ão tem efeito 

do perfil social da criança, visto que há diferença de inferências entre os adultos? 

Qual o papel de efeitos de frequência de tipo e de ocorrência do item lexical na 

aquisição? 

 
3. Objetivos e Hipóteses 

No desenvolvimento deste estudo, investigamos as diferentes hipóteses 

oriundas dessas duas abordagens, formal e o Modelo de Redes, procurando explorar 

a relação entre características sociais das crianças, capturadas através de diferentes 

perfis sociais, características dos itens lexicais como tamanho e vogal núcleo do 

ditongo, no caso dos itens terminados em ditongo oral Vw, e os mecanismos 

cognitivos subjacentes que regulam a alternância ou variação das formas de plural. 

 
4. Metodologia 

Os dados serão obtidos através de um teste de elicitação de produção de plural 

a partir de pseudopalavras, semelhante ao teste Wug (Berko, 1958), a ser aplicado 

em crianças com diferentes perfis sociais. Assim, serão recrutadas crianças com 
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idades entre 5 e 12 anos, com dois perfis sociais: de famílias moradoras de 

comunidades de baixa renda (favelas) e de famílias de classe média. 

 
5. Andamento do trabalho 

Atualmente, estamos na fase do preparo do teste, escolha dos estímulos e 

desenhos a serem utilizados no experimento, além do envio do projeto para o comitê 

de ética, tomando por base o experimento de elicitação de plural utilizado no estudo 

de Amaral (2021). 
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